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Texturmappningsalgoritmer – Jämförelse mellan Normal-mapping, Parallax-
mapping och Relief -mapping

Joachim Klahr

Sammanfattning
Denna rapport jämför tre stycken texturmappningsalgoritmer vars uppgift  är att öka
detaljrikedomen på ytor utan att tillföra några extra polygoner.  Algoritmerna är tre
stycken pixel-shaders vars uppgift  är att skapa illusionen av tre dimensioner  istället
för två på de ytor algoritmerna är applicerad på. Ytor med få polygoner ska se ut att
bestå utav många fler.

Fyra expriment har utförts på tre, till formen mycket olika, 3D-modeller tillsammans
med tre olika texturuppsättningar berstående utav färg-, normal- och höjdtextur.

Resultatet visar att alla tre tekniker har olika starka och svaga sidor och på så vis sina
optimala användningsområden.

Nyckelord: Texturmappningsalgoritmer,  texturering,  normal-mapping,  parallax-
mapping, relief-mapping, shaders
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1 Introduktion
Ända sedan Ivan Sutherland 1963 skrev SketchPad, världens första program med helt
grafiskt gränssnitt, har området datorgrafik växt sig allt större och större. På den tiden
var det helt vektorbaserad grafik som presenterades på små monokroma skärmar, till
skillnad mot dagens komplexa 3D-modeller som renderas och textureras i realtid med
32-bitars färgdjup på stora högteknologiska skärmar. För att klara av detta ställs stora
krav  på  hårdvaran  som pressas  till  den  yttersta  gränsen  för  att  få  ut  så  mycket
prestanda som möjligt. Men när hårdvaran inte hinner med att generera all den grafik
som dagens  realtidsapplikationer  består  av,  i  tillräckligt  snabb  takt  måste  smarta
tekniker uppfinnas för att optimera dataflödet så mycket som möjligt. Realtid anses
vara när en applikation uppdaterar grafiken skärmen mer än 60 gånger per sekund,
och ger  illusionen på  att  förflyttningar  sker  direkt  (Fernando  & Kilgard,  2003).  I
realtidsapplikationer, som spel, är det generellt  så att man är nöjd med resultatet så
länge det  ser bra ut. På så sätt kan man se till  att  det  som är i fokus och närmast
betraktaren har högre detaljrikedom än det som finns längre bort och på så vis lägga
mer kraft på att få det användaren ser, att se bra ut, vilket är det viktigaste.

På senare år, när grafikkorten blivit kraftfullare, har programmerarna fått möjligheten
att  skriva  program som exekveras  direkt  på  grafikkorten.  Detta  har  bland  annat
bidragit  till  mycket intressanta lösningar,  ur optimeringssynpunkt, när det gäller att
minska polygonantalet på 3D-modeller med ett antal olika smarta algoritmer.

Den här  studien är  en jämförense mellan algoritmerna  normal-mapping,  parallax-
mapping  och  relief-mapping  (Se  fig.  1),  som är  specialiserade  på att  med  så  lite
polygoner som möjligt  representera 3D-modeller på ett sådant sätt att de ser ut att
bestå av fler polygoner än de egentligen gör.

Fig.  1. Normal-mapping,  parallax-mapping  och  relief-fmapping.
Kuberna består utav lika många trianglar, vilka är markerade med röda
streck, men ger olika utseende. Texturer använda med tillstånd.

Texten är riktad till  datorgrafik- och spelprogrammerare intresserade av intressanta
lösningar  för  den  typen  av  problem.  Rapporten  förutsätter  att  läsaren  har
grundläggande kunskaper inom området datorgrafik men går igenom mer eller mindre
avancerade begrepp i kapitel 2 vilka är nödvändiga att känna till för att förstå arbetet.
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2  Bakgrund
Avsnittet  går  igenom  vad  texturering  och  shading  är,  vilka  steg  som  finns  i
renderingspipelinen och förklarar hur normal-mapping, parallax-mapping och relief-
mapping fungerar. Är du insatt i ämnet  datorgrafik  och shaders kan du hoppa över
kapitlet helt eller delvis.

2.1 Primitiver

Den  tredimensionella  grafik  som  syns  på  skärmen  är  uppbyggd  av  primitiver.
Exempel på sådana primitiver är punkter, linjer,  plan,  kuber och sfärer. Primitiver i
sin tur är uppbyggade av hörn.

Hörn. Ett hörn (eng. vertex) kan ha ett antal olika attribut så som positionskoordinat,
normal,  texturkoordinater och färg.  Används,  som nämnts tidigare,  till  att definiera
primitiver.

Polygon. När man använder ordet polygon i datorgrafiksammanhang menar man ofta
triangel. Polygoner används för att definiera 3D-modeller. Dagens datorspel använder
ungefär 4 000 polygoner för att representera huvudkaraktärer. Detta varierar förstås
väldigt mycket från genre till genre och stil till stil, men kan ändå avändas för att få en
bra uppfattning.

2.2 Texturering

För  att  få  ytor i  spel att  se mer  verklighetstrogna ut  används texturer.  Texturer  är
bilder  som  ritats  eller  fotograferats  och  sparats  i  något  bildformat,  som  PNG
(Portable Network Graphics) och TGA (Truevision Targa), som sedan appliceras på
valda ytor i spelet, för att ge dem ett mer tilltalande utseende (Se fig. 2).

Fig. 2. Otexturerad (vänter) respektive texturerad (höger) yta.

Texel.  Kommer  från  engelskan  Texture  element (texturelement).  En  textur  i  två
dimensioner  är  representerad  av  pixlar  medan  en  tredimensionell  textur  är
representerad av lika många texlar.

Texturkoordinater. För varje texturerad triangel måste man för alla dess hörn ange
texturkoordinater, som är koordinater som anger vart varje texel i texturmappen hör
hemma på triangeln. Varje hörn har en texturkoordinat kallad (s, t), eller i vissa fall (u,
v), där s och t är ett  värde mellan 0 och 1. Värdet (0, 0) specifierar texturens nedre
vänstra hörn medan (1, 1) specifierar dess övre högra hörn (Se fig. 3) (Hawkins &
Astle, 2001).
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vertex(-1, -1); texCoord(0, 0);

vertex(1, -1);  texCoord(1, 0);

vertex(0, 1);   texCoord(0.5, 1);

Fig.  3. Pseudokod  för hur triangeln  på  bilden skulle  beskrivas  i  kod.
Funktionen vertex talar om vart i världen trianglens hörn ska befinna sig.
texCoord hämtar bildinformation från texturfilen från de koordinaterna
som skickas som argument till funktionen.

Texturkoordinaterna  interpoleras  mellan  hörnen  för  att  ge  varje  pixel  en  egen
koordinat vid rendering (Engel, 2005).

2.3 Ljus

Att ljussätta en yta innebär att man ändrar färgintensiteten på de pixlar ytan är utritad
med. Detta görs med ljustyperna ambient, diffuse och specular lighting.

Omgivningsljus (eng. ambient  light). Omgivningsljus  är ljus  som är positionslöst
och riktningslöst vilket ger effekten att alla belysta ytor blir  lika mycket belysta från
alla håll, och ger på så sätt inga skuggningar. Ljuset från källan har studsat omkring i
rummet i all oändlighet innan det träffar någon yta. Tänk ett rum fyllt med ett oändligt
antal lampor.  Ställer  man en låda i  mitten av rummet  kommer  den bli  belyst  lika
mycket från alla håll.

Diffust ljus (eng. diffuse light). Diffust ljus har en riktning och intensiteten beräknas
beroende på lutningen på ytan den belyser. När ljuset träffar en yta reflekteras allt ljus
lika  mycket  åt alla  håll.  Om ytan blir  belyst  rakt ovanifrån (ljuskällans  normal och
ytans  normal  går  rakt  mot  varandra)  kommer  den få  en  ljusare  färgnyans  än  om
normalen inte pekat rakt mot ljuskällan.

Glänsande ljus (eng. specular light). Glänsande ljus har, precis som diffust ljus, en
riktning.  Skillnaden  är  att  det  glänsande  ljuset  beräkas  även  med  avseende  på
betraktarens position. En yta belyst med mycket glänsande ljus får ett område som är
extra ljust som kallas specular highlight (Wright & Sweet, 2000).

RBGA.  RGBA är  en  förkortning  för  Red  Green  Blue Alpha och används  för  att
representera färger  på formen  (r,  g,  b,  a),  där r,  g,  b  och a i de flesta  bildformat
vanligtvis är ett värde i intervallet [0, 255] beroende på hur många bitar per färgkanal
som används. I detta fallet är det 8-bitars färgdjup per färgkanal och kan skrivs som
R8G8B8A8. Många grafik-API (Application Programming Interface) såsom OpenGL
och Direct3D har även stöd för att representera färgvärden i flyttalsform i intervallet
[0, 1.0].
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2.4 Kantutjämning

Kantutjämning (eng. antialiasing) är en teknik som används för att få  kanterna på
utritade primitiver att inte vara lika skarpa eller tydliga (Se fig. 4).

Fig 4. Den vänstra halvan av bilden använder antialiasing medan den
högra inte gör det. Man ser tydligt i den vänstra att den gjorts suddigare
för  att  minska  kontrasten  mot  bakgrundsfärgen,  till  skillnad  mot  den
högra som har skarpa kanter.

2.5 Rendering

Rendering är en process som går ut på att omvandla den tredimensionella grafiken till
två dimensioner (Finney, 2004). Vanliga steg i processen är färgsättning, ljussättning,
texturmappning och kantutjämning, där de tre första stegen går under namnet shading.

2.6 Shading

När en yta är belyst, texturerad eller färgsatt, måste den genomgå en process kallad
shading.  Denna  process  beräknar  hur  ytans  färgnyans  ska  sättas  beroende  på
ljuskällans  (eller  ljuskällornas)  position  och  riktning  samt  ytans  normal  (eller
normaler). De tre vanligaste typerna är flat, Gouraud och Phong shading.

2.6.1 Flat shading

Varje  yta  kan  med  den  här  tekniken  endast  ha  en  enda  färg  (Se  fig.  5).  Färgen
beräknas beroende på ytans normal och ljuskällans riktning. Tekniken är snabb, men
ger  dåligt  resultat  på modeller tänkta att  vara rundade,  bestående av ett  lågt  antal
trianglar. På boxar är tekniken dock utmärkt.

En variant  på  tekniken  är  Z-flat  shading som gör  ytorna  mörkare  ju  längre  från
betraktaren de befinner sig (Finney, 2004).

Fig.  5. Flat  shading.  Varje  yta  har  en  och  endast  en  normal  som
används för ljusberäkning.
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2.6.2 Gouraud shading

Tekniken,  som för  första  gången presenterades  av Henri  Gouraud  (1971),  är  mer
krävande än flat  shading, men ändå snabb och ger  snyggare resultat på runda ytor.
Idén är att ha en normal per hörn, istället för en per yta (Se fig. 6). En normal för ett
hörn  beräknas  som  ett  medelvärde  av  normalerna  på  varje  yta,  som  den
sammanbinder.  För  varje  hörn  görs  en  ljusberäkning  för  att  bestämma  hörnets
färgvärde.  En triangel  kommer  således  få  tre  olika  färgvärden;  ett  per  hörn.  När
triangeln ska färgläggas kommer varje pixel triangeln består av, beräknas beroende på
avståndet mellan de tre hörnen samt dess färgvärden; en interpolering sker. Om hörn 1
är vitt och hörn 2 är svart kommer pixeln som ligger exakt mellan dessa två hörn att
vara grå. Färgvärdet interpoleras mellan de två hörnen och ger en mjuk  färgtoning
mellan ytorna.

Fig. 6. Gouraud shading. En normal  per hörn används för att utföra
ljusberäkning.

2.6.3 Phong shading

Phong shading,  som skapades av Bui Tuong Phong, fungerar på liknande sätt som
Gouraud shading, där man gör en ljusberäkning per hörn. Skillnaden är att man med
Phong  shading  (Se  fig.  7)  gör  en  ljusberäkning  per  pixel  genom  att  normalen
interpolerar över ytan, vilket ger ett bra resultat vid användning av specular lighting.

Fig.  7. Phong  shading.  En  normal  per  pixel  används  för  att  utföra
ljusberäkningen.

2.6.4 Grafikpipeline

Från huvudprogrammet skickas transformerade och färgbestämda hörn vilka man kan
exekvera  vertex-shaders på.  Dessa  konstrueras  sedan  till  trianglar  vilka  i  sin  tur
rasteriseras  och  färgläggs.  På  varje  fragment  (pixel)  exekveras  sedan  (inte
nödvändigtvis) en pixel-shader. Varje fragment skrivs till frame buffern, som skärmen
i sin tur får information från för att rita ut grafiken (Se fig. 8).
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Fig. 8. Grafikkortet får transformerade och färgade hörn som  används
för att konstruera trianglar. För att dessa trianglar ska kunna visas på
skärmen måste de rasteriseras, vilket innebär att de omvandlas till pixlar
på skärmen med rätt färg.

2.6.5 Mjukvarurendering

Skillnaden mot hårdvarurendering är att hela renderingsprocessesen sköts av CPU:n
(Central  Processing  Unit)  utan någon som helst  utnyttjande  av GPU:n (Graphics
Processing  Unit).  Fördelen  med  mjukvarurendering  är  att  man  har  mycket  bättre
kontroll på pipelinen då man själv gör implementationen av den. Tyvärr är det väldigt
tungt att låta CPU:n sköta all rendering, och är därför i dagens spel inget alternativ till
hårdvarurendering.

2.7 Programmerbara shaders

Möjligheten att programmera sina egna shaders har inte funnits i många år på grund
av att hårdvaran inte varit  tillräckligt  snabb.  Om man förr ville  göra några effekter
utanför den vanliga renderingspipelinen var man tvungen att skriva om pipelinen och
rendera i mjukvaran; på CPU:n. Idag är hårdvaran så pass kraftfull att möjligheten för
realtidsexekvering  av  pixel  och vertex-shaders,  finns  tillgänglig  (Hawkins,  2005).
Shaders är ofta vanliga textfiler  som läses in  av huvudprogrammet  och kompileras
och länkas innan användning.

2.7.1 Vertex-shader

I  moderna  datorspel  är  3D-modeller  uppbyggda  av  trianglar,  som  i  sin  tur  är
uppbyggda av hörn (eng. vertex). Varje hörn kan ha olika egenskaper, men består av
minst,  en  position  i  världen  (x,  y,  z).  Andra  egenskaper  kan  vara  färg  och
texturkoordinater.  På varje  hörn i triangeln  kan man exekvera program som kallas
vertex-shaders, som utför matematiska operationer på hörndatan, för att åstadkomma
olika effekter. En vertex-shader kan ses som en låda, där man lägger i hörndata och
får ut samma hörn, men med modifierad data såsom annan position. Ingen data som
kommer  in  i lådan kan försvinna  eller  tas bort, utan bara ändras beroende på dess
struktur (position och färg exempelvis).  En vertex-shader kan programmeras till  att
endast ändra på hörn med vissa egenskapar och på så vis filtrera bort andra.

Exemepel på vad vertex-shader kan användas till visas i figuren nedan (Se fig. 9).

6



uniform float wave;

void main()

{

vec4 v = gl_Vertex; // Hörnents orginalposition sparas i v

v.z = v.z + sin(wave*v.y*0.1) * 0.5; // v:s z-position ändras

gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;

gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * v; // Ny position sätts

}

Fig. 9. Vertex-shader. Får ett värde från huvudprogrammet (wave) som
används för att ge planet ett vågbeteende.

2.7.2 Pixel-shader

Pixel-shaders, även känt som fragment-shaders inom OpenGL där varje pixel kallas
för  fragment,  ger  programmerarna  möjligheten  att  utföra  operationer  på  ”per-
pixel”-nivå, vilket innebär att operationer kan utföras på varje  pixel,  på önskad 3D-
modell. Exempel på pixel-shader nedan (Se fig. 10).

uniform sampler2D tex;

uniform float wave;

void main()

{

vec4 blend  = vec4(0, 0, 0, 0.5); // Ett alpha-värde skapas

vec4 color  = texture2D(tex,gl_TexCoord[0].st); // Färg från textur

blend.x = blend.x + sin(wave); // Ger ett pulserande värde

gl_FragColor = color * blend; // Ny färg sätts på pixeln

}

Fig.  10. Pixel-shader.  Får  ett  värde  (wave)  och  en  textur  (tex)  från
huvudprogrammet där texturens pixelfärg multipliceras med wave som i
sin tur ser till att pixelns röda färg pulserar.
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2.7.3 Shader-språk

Tills  ganska  nyligen  (2002)  har  man  endast  kunnat  programmera  GPU:n  med
assemblerspråk, vilket är svårt på kraftfull hårdvara, och ger mycket kod som är svår
att debugga. Idag finns två högnivåspråk tillgängliga HLSL (Microsoft; Steed, 2004),
Cg (NVIDIA;  Cg Language Toolkit, 2005) och GLSL (Silicon Graphics;  Kessenich
& Baldwin & Rost, 2004) för grafikprogrammerare. HLSL och Cg är samma språk.
HLSL är namnet  på Microsofts implementation (Fernando & Kilgard,  2003).  Rent
syntaktiskt skiljer  sig  GLSL från HLSL och Cg. Men möjligheterna är så gott som
dem samma. Vilket av språken man kan använda beror på vilket 3D-API (Application
Programming  Interface)  man  använder  sig  av.  HLSL  har  bara  stöd för  Direct3D
medan GLSL bara har stöd för OpenGL. I exprimenten har Cg används eftersom det
stödjer båda.

2.7.4 Bump-mapping

Inom datorgrafiken finns en teknik, skapad av Jim Blinn, känd under namnet  Bump-
mapping,  eller  i  vissa  fall  Elevation-mapping,  som går  ut  på  att  få  en yta  att  se
skrovlig och ojämn ut (Se fig. 11). Att modellera exempelvis en apelsin, med alla dess
ojämnheter  i  skalet,  skulle  kräva  ett  stort  antal  polygoner,  och  bli  mycket
prestandakrävande, vilket man i dagens dataspel inte skulle ha råd med. För att lösa
problemet  kan  man  använda  sig  av  bump-mapping.  Alla  pixlar  på  den  utritade
apelsinen  har  en  egen  normal,  som används  för  ljusberäkning.  Idén  med  bump-
mapping går ut på att modifiera dessa normaler, så ljusets intensitet ändras och på så
vis ge illusionen att ytan är skrovlig, trots att ljuset träffar ytan lika mycket. För att ha
något att utgå från när man gör normalberäkningar använder man sig av en höjdtextur
(eng. heightmap), vilket är en 8-bitars gråskalebild där varje pixel har en färg från vit
till svart, och representerar en höjd på modellens yta. Färgen vit är högre än svart, och
tvärtom. För att göra normalberäkningarna finns  ett antal olika funktioner att tillgå,
beroende på hur bra resultat man vill uppnå.

Fig. 11. Utan (vänster) respektive med (höger) bump-mapping.

2.7.5 Normal-mapping

Till  skillnad  mot  bump-mapping,  där  varje  normal  beräknas  enligt  en  höjdkarta,
ersätts normalen  helt  i  normal-mapping.  Istället  för  att ha  en 8-bitars  gråskalebild
använder  man  en  24-bitars  RGB-bild  (R8G8B8),  där  varje  pixel  representerar  en
normal, och varje färgkomponent (R, G och B) representerar varsin axel (X, Y och Z)
på normalen.  Varje färgkomponent  i färgbilden har ett värde i heltalsintervallet  [0,
255] medan värdet algoritmen räkar med är i flyttalsintervallet [-1.0, 1.0]. Vid läsning
av färgkomponentvärde måste detta omvandlas från intervallet [0, 255] till [-1.0, 1.0]
vilket görs genom att dividera hela intervallens  längd med varandra för att få  ut en
stegläng mellan  varje  steg.  Längden på intervallet  [-1.0,  1.0] = 1.0 - (-1.0) = 2.0.
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Intervallet [0, 255] har längden 255 – 0 = 255. Om längderna divideras med varandra
fås steglängden mellan varje färgnyans. 2 / 255 ≈ 0.0078 enheter.

I normal-mapping använder man normalen till att bestämma hur hög intensitet ljuset
ska träffa varje pixel med (Se fig. 12). Det man behöver veta när man gör beräkningen
på  varje  specifik  pixel  är  ljuskällans  position  och  den  belysta  pixelns  normal.  I
beräkningen  normaliserar  man  vektorn  från  pixeln  till  ljuskällans  position.
Skalärprodukten mellan denna och pixelns normal ger pixelns ljusintensitet. Exempel:
Ljuskällan sitter på position L = (-2, 1, 0) och pixeln har en normal som pekar rakt
uppåt N = (0, 1, 0). Intensiteten I blir då I = norm(L) ● N. norm((-2, 1, 0)) ● (0, 1, 0)
≈ 0.55. Färgvärdet på pixeln hämtas från texturen och multipliceras med intensiteten,
och sätts till produkten. Var pixeln vit från början kommer den efter beräkningen vara
en aning gråare.

Fig. 12. De två vektorerna som behövs för att beräkna ljusintensiteten.

Normal-mapping-tekniken  är  dock  inte  helt  fri  från  problem,  och  kan  ibland  ge
oönskade resultat  på grund av dålig  precision.  Om vi exempelvis  vill  representera
vektorn (0, 1.0, 0) i färgbilden (normal-mappen) kommer vi få problem då vi bara kan
ha värden i intervallet [0, 255]. Komponenten 0 i vektorn ska representeras med 255 /
2 = 127.5 vilket inte är möjligt då 127.5 inte är ett diskret värde och kommer därför ge
värdet (2 / 255) / 2  ≈ 0.0039. Lösningar  eller  förbättringar  finns  på problemet.  Ett
alternativ är att använda sig av 16-bitars normal maps, medan ett annat är att utnyttja
något flyttalsbildformat (Engel, 2005).

Det kanske mest  intressanta området för normal-maps inom dataspel är idén om att
reducera ett stort antal polygoner, men forfarande behålla  utseendet någorlunda likt.
Detta har utnyttjats i ett antal spel de senaste åren. De mest kända är troligtvis Far Cry
(Crytek), Doom III (ID Software) och Half-Life 2 (Valve Software). Epic Games har
fått mycket  uppmärksamhet  tack vara skärmdumpar  från deras Unreal3-motor som
visar  normal-mappade  modeller  bestående  av  5  000  trianglar,  som  med  vanlig
texturmappning  skulle  kräva  2  000  000  trianglar  för  att  ge  ett  visuellt  liknande
resultat.  För  att  åstadkomma  resultatet  skapar  man  två  varianter  av  modellen;
exempelvis en med många polygoner (42) (Se fig.  13) och en med färre (2) (Se fig.
14).  Den  med  många  polygoner  används  endast  för  att  generara  normal-mappen,
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medan  den  med  färre  används  i  spelet  tillsammans  med  den  genererade  normal-
mappen och en vanlig färgtextur.

Fig. 13. Från högupplöst 3D-modell genereras en normal map.

Fig. 14. På den lågupplösta 3D-modellen appliceras  normal-map och
textur.

2.7.6 Parallax-mapping

Parallax är en effekt  som uppstår när två ytor rör sig  i förhållande  tillvarandra när
betraktarens position förändras. I verkligheten upplevs det när man tittar på ytor som
är ojämna,  som t ex barken på ett träd, och samtidigt  förflyttar sig.  Med  parallax-
mapping kan man simulera effekten på helt  plana ytor utan några extra polygoner.
Principen  fungerar  på så  vis  att  man  flyttar  omkring  ytans  texturkoordinater  med
avseende på betraktarens position.  För att kunna göra de nödvändiga beräkningarna
föra att simulera effekten krävs en höjdkarta.

Fig.  15. Beräkning  av  offsetvärdet.  En  stråle  skickas,  parallellt  med
polygonen, från punkten A mot kameravektorn, och ett offsetvärde fås
där de två vektorerna skär varandra.

Som nämnts  i  avsnittet  Texturkoordinater interpoleras  texturkoordinaterna  mellan
hörnen för att få  en koordinat  för  varje  texel som används  för att hitta rätt pixel  i
texturen.  På  samma  sätt  fungerar  parallax-mapping  med  skillnaden  att
texturkoordinaten  hämtar  värdet  från  en  höjdkarta  istället  för  en  färgtextur.  Med
värdet från höjdkartan beräknar man ett offset-värde som används för att modifiera
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texturkoordinaten för den aktuella  texeln.  När texturkoordinaten fått sitt  nya  värde
beräknat hämtas färgvärdet från färgtexturen.

Figur 15 demonstrerar en polygon sedd från sidan, där den ritade kurvan representerar
höjdvärdena hämtade från höjdkartan.

För att beräkna offsetvärdet för punkten T0 (Se fig.  15) skickas en stråle från A mot
kameravektorn,  den  riktning  betraktaren  har,  parallellt  längs  polygonen  (lokalt
vektorrum).  Vektorn till  den punkt  där  de två vektorerna skär  varandra  är  offset-
värdet. Höjdvärdet på punkten A hämtas från höjdkartan och är i intervallet  [0, 1.0]
efter omräkningen från höjdkartans intervall [0, 255] (en 8-bitars färgkanal).

För att områden på ytan ska se ut att sticka ut rimligt  mycket måste det beräknade
höjdvärdet skalas. Tänk en tegelvägg som är 2 x 2 meter, där fördjupningarna mellan
stenarna är 2 cm, skulle ett korrekt skalningsvärde vara 0.02 / 2 = 0.01. Tillsammans
med skalningsvärdet kan man även sätta ett offset på höjdvärdet, för att få pixeln att
sticka ut mer eller mindre. Ett offsetvärde på 0 betyder att pixeln kommer utgå från
polygonens  höjd  medan  värdet  1.0  skulle  betyda  att  pixeln  skulle  ligga  ovanför
polygonen. Den slutliga höjden beräknas med formeln hsb = (h * s) + b, där h är den
från början oskalade beräknade höjden,  s är  skalningsvärdet  och  b är offsetvärdet,
eller bias som ofta är en vanlig benämning. Den kompletta formeln för att beräkna ny
texturkoordinat kan skrivas som TN = TA + (V{x, y} * hsb), där TA är vektorn från punkten
A mot kameravektorn V{x, y} och hsb är den skalade höjden (Engel, 2005).

2.7.7 Relief-mapping

Principen går ut  på, precis  som parallax-mapping,  att flytta  texturkoordinaterna för
varje  texel.  Den  information  som behövs  utanför  programmet  är  en  textur  med
höjddata – en höjdkarta.

I relief-mapping försöker man få områden på den relief-mappade ytan att se ut att gå
in i ytan.  Man vill  alltså öka djupet på de djupa ställena  istället  för att få  de höga
ställena att se högre ut. Figurerna 16 och 17 visar en polygon sedd rakt från sidan, där
djupet 0.0 är polygonens höjdvärde. Kurvan som går igenom hela bilden är baserad på
höjddata från höjdkartan ytan är tilldelad.

För att beräkna den nya texturkoordinaten för punkt A måste djupet d1 beräknas, med
avseende på kamerans position (Se fig.  16). Till  detta behövs en funktion som tar
punkten  A och riktningen  (B-A) som argument  och returnerar djupet  d1. Punkten  P
blir  då  A  +  d1*(B-A).  Djupberäkningsfunktionen  är  en  linje-mot-linje-
skärningsfunktion,  som  kollar  skärningspunkten  mellan  kameravektorn  och
djupdatan. Funktionen använder sig av binärsökning och måste veta hur många steg
den ska söka i – antal iterationer. Ju fler steg desto exaktara djup. Först kollas punkten
på djupet 0.5. Om värdet på detta djup är större är 0.5 adderar vi hälften av 0.5 (0.25)
till  0.5 för  att göra nästa test.  Om vi  vid  nästa jämförelse  upptäcker  att  djupet  är
mindre  än  0.75  drar  vi  bort  0.125 från  0.75  och testar  vidare  tills  vi  uppnåt  det
förutbestämda antalet iterationer. Tekniken är dock inte helt felfri, och problemen kan
uppstå om kameravektorn skär på fler ställen (Se fig. 17). För att lösa detta utförs ett
steg innan själva  binärsökning börjar.  Om det valda antalet iterationer är 10 räknar
man ut en steglängd 1 / 10 = 0.1 (maxdjupet = 1), och börjar iterera från ytan (djupet
= 0) och kollar  om punkten är längre ner än höjdkartans höjddata. Är den inte det
fortsätter kollen med djupet 0.1 osv. tills  man hittat en punkt som är inom. När man
hittat första skärningspunkten kör man binärsökningen med startvärdet är lika med
steglängden som i detta fallet är 0.1 (Policarpo, 2005)
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Fig. 16. Relief-mapping.

Fig.  17. Om  kameravektorn  skär  på  mer  än  ett  ställe  kan  problem
uppstå om man använder sig utav bara binärsökning.
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3 Problembeskrivning
Huvudmålet med forskningen är nedbrytet i ett antal delmål, som måste uppfyllas för
att  exprimenten  ska  kunna  utföras.  Första  delmålet  är  att  identifera  hur  lämplig
testdata, 3D-modeller och texturer, ska vara skapad. Hur ska de byggas för att ge ett
så  intressant  och givande  resultat  som möjligt?  Hur  formar  man  modeller  för  att
kunna få fram brister hos dem olika om det finns några, och den typen av frågor. Som
andra  delmål  ska  någon  typ  att  programvara,  som lämpar  sig  för  teständamålet,
införskaffas.  Ett  program  som  kan  uppfylla  samtliga  kriterierna  i
Problempreciseringen (3.1). Slutligen, innan exprimenten kan påbörjas,  måste datan
skapas och exporteras för att vara kompatibel med programvaran.

3.1 Problemprecisering

På grund av algoritmernas olika angreppssätt finns tre områden som borde anses vara
primärt intressanta för att kunna anvgöra i vilka situationer och områden de lämpar
sig bäst att utnyttjas.

1. Hastighet är  en  viktig  faktor  i  realtidsapplikationer  för  att  kunna  hålla
skärmbuffertuppdateringsfrekvensen så hög som möjligt.

2. Minnesåtgång.  Alla  tre  algoritmerna  använder  någon  form  av  extern
bildinformation som möjliggör beräkning av texturkoordinaters normaler och
positioner. Exempelvis en höjdkarta.

3. Visuellt resultat. Hur resultatet ser ut i jämförelse med de andra algoritmerna.

I och med den snabba utvecklingen inom datorgrafikområdet, speciellt  när det gäller
spel och andra realtids-3D-applikationer,  är utnyttjandet  av CPU och GPU mycket
stort. Därför är optimering en stor del på området, som exempelvis att reducera antalet
polygoner utan försämrat resultat rent visuellt. På långt avstånd kan man använda sig
av Level-Of-Detail (LOD) vilket går ut på att ha ett antal kopior av samma modell och
visa den med mest antal polygoner när modellen är nära betraktaren respektive den
med minst  antal när modellen är långt  ifrån.  När man däremot kommer  tillräckligt
nära en modell och det inte finns möjlighet att använda sig av fler polygoner på grund
av begränsad beräkningskraft med mera, är pixel-shaders ett bra alternativ. Då är det
istället  för polygonantalet, texturupplösningen som sätter detaljgränsen vilket ger en
ökad detaljrikedom på modellerna.

3.2 Begränsningar

Eftersom algoritmerna  går ut på att få  ytorna att se  ut att ha fler  polygoner än de
egentligen  har  genom  att  ändra  ljusintensiteten  på  pixlarna  eller  flytta  runt
texturkoordinater är det tänkbart att de skulle kunna kasta skuggor på sig själva. Detta
kommer dock inte att undersökas då det inte fungerar med samtliga tekniker.

3.3 Förväntat resultat

Målet är, genom algoritmernas olika egenskaper, undersöka hur bra de presterar med
avseende  på  minne,  hastighet  och  utseende.  Resultaten  skulle  kunna  vara  en
fingervisning  på vilken algoritm man bör välja  beroende på vilken situation den är
tänkt att användas i.
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4 Metod
I följande kapitel gås det i detalj in på hur testerna genomfördes för att komma fram
till de resultat som ger svar på problempreciseringen.

4.1 Testutrustning

Testerna har utförts på PC.

• Konfiguration

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80Ghz, 512 MB RAM, NVIDIA GeForce 6600 GT,
SEAGATE  BARRACUDA  7200.9  200GB  7200RPM  ATA/100.  Microsoft
Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 1.

4.2 Identifiera testdata

Tre  typer  av  3D-modeller  har  använts  för  att  jämförde  de  tre  algoritmerna  med
varandra. Den ena är ett enkelt plan, bestående av två trianglar som tillsammans bildar
en kvadrat. Den andra är en sfär medan den sista är en mer komplex modell av ett
bilsäte med både runda och plana ytor.

Valet med så skiljda modeller gjordes för att undersöka olika extremfall.  Interssanta
resultat vore om en algoritm som presterar bra på plana ytor ger sämre på mer runda.

Till ett expriment som bara utfördes på relief-mapping, användes även en kub.

Som texturdata har det använts tre olika färgtexturer samt  lika många normal-  och
höjdbilder. Bildformatet är 8-bitars respektive 32-bitars TGA (Truevision Targa). Två
av  uppsättningarna  har  ett  mer  skrovligt  utseende  medan  den  sista  har  tydligare
upphöjningar och skarpare kanter. Precis som med 3D-datan är tanken att använda så
skiljda textur som möjligt för att ge så stora skillnader som möjligt.

Testadatan är skapad med 3D-modelleringsverktyget Maya(R), Version 6.0 från Alias
Systems samt  Paint  Shop Pro 9 från  Jasc Software,  Inc.  Bilsätet  är  modellerat  av
Jason Storhed (2006).

4.3 Verktyg och programvara

Hastighetstesterna utfördes med en mjukvara, utvecklad av Fabio Policarpo (2005).
Programmet  är  en  3D-modellsvisare  där  man  kan  applicera  olika  typer  av
shaderprogram på de objekt som visas. Applikationen använder OpenGL som grafik-
API och  Microsofts WIN32-API för att skapa fönster och andra plattformsberoende
aktiviteter. Shaderprogrammen är implemeneterade i shaderspråket Cg.

4.4 Hastighet

Det finns  två enkla  idéer  på sätt att testa hur snabb en algoritm är. Den ena är att
analysera algoritmerna på maskinkodsnivå och räkna antalet instruktioner som utförs
för varje pixel.  Den andra att ta tiden, med tidtagarur, hur lång tid varje uppdatering
kräver.  Det  första  alternativet  är  inte  helt  säkert  att  använda,  då
shaderspråkskompilatorerna försöker optimera instruktionerna så mycket som möjligt
genom att  utföra vissa  instruktioner  parallellt.  Fernando  & Kilgard (2003,  s.  278)
skriver:
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”...it still is often true that the shorter the compiled code, the faster the
program  runs.  In  the  end,  the  best  way  to  evaluate  a  program's
performance  is  to  measure  the  frame  rate  that  you  get  using  the
program. This lets you put all theory aside and quantify concrete, real-
world performance.”

Den senare av de två metoderna har valts för att uppnå ett mer pålitligt resultat. Alla
tester har mätts med en medel-bilduppdateringsfrekvens (eng. frame rate) under 60
sekunder. En nackdel med denna teknik är att processer som är igång samtidgt kan
påverka resultaten genom att kräva mycket processortid.

4.5 Minnesåtgång

Hur mycket minne en modell,  med tillhörande texturer, använder är beräknat på hur
stor  plats  den  tar  helt  okomprimerad  utan  extra  data  från  något  specifikt
bildfilsformat. Exempelvis så skulle en bild med 32-bitars färgdjup i storleken 2 x 2
pixlar beräknas som 32 * 2 * 2 = 128 bitar = >128 / 8 = 16 Bytes. Varje pixel består
av 32 bitar = 4 Bytes.

Varje  hörn  som beräknats  består  av  position,  normal  och  texturkoordinat.  Varje
element som de tre attributen består av, är i sin tur flyttal (eng. floats) vilka är 4 Bytes
(IEEE 754). En position representeras av en x-, y- och z-koordinat. Alltså 3 * 4 = 12
Bytes. Normalen består också utav x-, y- och z-kooridinat. Alltså 3 * 4 = 12 Bytes.
Texturkoordinaten har två element  på vardera 4 Bytes vilket  blir  2 * 4 = 8 Bytes.
Summeras storleken på de tre attributen tar ett hörn i en triangel 12 + 12 + 8 = 32
Bytes.

4.6 Visuellt resultat

För att avgöra hur  bra visuellt  resultat algoritmerna presterar har  valtet  varit  att ta
skärmdumpar (eng. screenshots) på modellerna från ett antal olika vinklar.  Både ur
normala  betraktningsvinklar  och extrema  vinklar.  Med  extrema  vinklar  menas  när
vinkeln mellan normalen från den betraktade ytan och kameran är nära 90 grader. Ett
högt  värderat  resultat  liknar  orginalmodellen  som inte  använder  någon  av  de  tre
texturmappningsalgoritmerna, utan istället består av ett stort antal fler polygoner.

4.7 Algoritmspecifikt

För att, i relief-mapping, avgöra på vilket djup d1 ligger (Se fig. 16), används ett visst
antal iterationer som i shader-programmet bestäms innan kompilering. I mina tester är
detta värde 10 steg. Ju fler steg som används, desto bättre visuellt resultat åstadkoms,
samtidigt  som  hastigheten  minskar.  Valet  av  just  10  steg  är  framtaget  genom
studering  av  hur  en  viss  modell  uppfattats  rent  visuellt,  med  olika  stegmängder,
jämfört med parallax-mapping. Vid 10 steg syntes ingen märkbar skillnad mellan de
olika, och användes därför.
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5 Resultat
Fullständiga skärmdumpar från expriment 1, 2 och 3 finns i Appendix A. Intressanta
konturer har markerats med en tjockare linje i några av bilderna i detta kapitel.

I de tre första exprimenten har problemen som nämnts i problemprecisering testats på
all tre algoritmerna.

5.1 Expriment 1

Fig 18. Plan som användes i första exprimentet. Texturer använda med
tillstånd.

I  det  första  exprimentet  användes  ett  plan  (Se  fig.  18),  bestående  av  endast  två
trianglar, för att få en så enkel modell som möjligt att testa på.

5.1.1 Hastighet

Resultat (bilduppdateringar per sekund)

Normal-mapping : 59

Parallax-mapping : 57 

Relief-mapping : 49

Då normal-mapping är den av de tre algoritmerna som är minst  komplicerad var det
inte helt otänkbart att den skulle rendera snabbast.

5.1.2 Minnesåtgång

• Texturminnesåtgång

Normal-mapping

(512 * 512 * 3) + (512 * 512 * 4) = 786 432 + 1 048 576 = 1 835 008 Bytes

Parallax-mapping

(512 *512 * 3) + (512 * 512 * 1) + (512 * 512 * 4) = 2 097 152 Bytes

Relief-mapping

(512 *512 * 3) + (512 * 512 * 1) + (512 * 512 * 4) = 2 097 152 Bytes

16



Triangeln består av 4 hörn där varje hörn upptar 32 Bytes.

• Total minnesåtgång

Normal-mapping

(4 * 32) + 1 835 008 = 1 835 136 Bytes ≈ 1.75 Megabytes

Parallax-mapping

(4 * 32) + 2 097 152 = 2 097 280 Bytes ≈ 2.00 Megabytes

Relief-mapping

(4 * 32) + 2 097 152 = 2 097 280 Bytes ≈ 2.00 Megabytes

Eftersom  texturminnesåtgången  är  samma  för  samtliga  algoritmer  i  samtliga
expriment kommer endast den totala minnesåtgången skrivas ut i resterande resultat.

5.1.3 Visuellt resultat

Det normal-mappade planet reflekterar ljuset på ett sätt så att man tydligt ser var det
är  tänkt  att  upphöjningar  i  ytan  ska  finnas.  Med  stentexturen  ser  man  klart
ojämnheterna  i  ytan  och  inbuktningarna  mellan  stenarna.  Likaså  med,  den  också
ojämna, stenväggstexturen gör ljusblänket att man får en känsla av att ytan är ojämn.
När det kommer  till  den mycket  mer  jämna trätexturen med raka kanter, känns det
som om normal-mappen inte tillför något för att få ytan att kännas som den har något
djup  i  sig.  Här  gör  dock både  parallax-mapping  och relief-mapping  ett  bra  jobb.
Speciellt  relief-mapping  får  ytan  att  se  ut  att  består  utav  fler  polygoner  än  den
egentligen gör. Stentexturen tillsammans med relief-mapping ger en stor illusion av
höjdskillnader i ytan. Detta är extra tydligt vid ytans kanter (Se fig. 19 (b)) som blir
runda.

Fig 19. (a)  I  bilden till  vänster syns ett normal-mappat plan. (b) Till
höger syns samma plan men med relif-mapping. Texturer använda med
tillstånd.

Expriment 2
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Fig 20. Det andra exprimentet utfördes på sfären. Texturer använda med
tillstånd.

5.1.4 Hastighet

Resultat (bilduppdateringar per sekund)

Normal-mapping : 59

Parallax-mapping : 57 

Relief-mapping : 49

Hastigheten vid rendering med sfären, skiljer sig inte från märkvärt från planet.

5.1.5 Minnesåtgång

Sfären består utav 559 hörn där varje hörn upptar 32 Bytes.

• Total minnesåtgång

Normal-mapping

(559 * 32) + 1 835 008 = 1 852 896Bytes ≈ 1.77 Megabytes

Parallax-mapping

(559 * 32) + 2 097 152 = 2 115 040 Bytes ≈ 2.02 Megabytes

Relief-mapping

(559 * 32) + 2 097 152 = 2 115 040 Bytes ≈ 2.02 Megabytes

5.1.6 Visuellt resultat

I  expriment  två  användes  en  sfär  vilket  gör  det  svårare  att  skapa  illusionen  av
upphöjningar då man hela tiden ser konturen. Ju närmare kontruren en upphöjning är
destor mindre är effekten. Om man tittar på sfären samtidigt som man roterar den ser
det  ut  som om upphöjningarna  är som högst  när  de är närmast  dig,  och sänks  ju
närmare sfärens horisont, eller kontur de kommer.
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Vid test på sfären såg man tydligt hur parallax-mapping ”drar upp” pixlarna till den
höjden de ska ligga på,  enligt  höjdkartan.  Istället  för att utnyttja  färginformation i
texturen på samma sätt som relief-mapping, smetar parallax-mapping ut färgen över
hela höjden, vilket syns tydligt i figur 21. Vid stora höjdskillnader blir resultatet långa
ränder.

Fig 21. (a) I  bilden till  vänster syns en parallax-mappd sfär.  (b) Till
höger  syns  samma  sfär  med  relif-mapping. Texturer  använda  med
tillstånd.

Alla texturer som använts är upprepningsbara (eng. tileable) vilket innebär att samma
textur kan läggas intill sig själv utan att någon skarv mellan syns. Trots detta uppstår
problem vid  användande av relief-mapping på sfären.  Där texturen möter sig  själv
syns  en  skarv  vilket  gör  att  man  ser  bakgrundsfärgen  i  scenen  (Se  fig.  21  (b)).
Problemet finns dock inte om trätexturen används då denna är mer plan och inte har
några skiftande upphöjningar.

Expriment 3

Fig 22. Vid tredje exprimentet  användes ett bilsäte. Texturer använda
med tillstånd.
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5.1.7 Hastighet

Resultat (bilduppdateringar per sekund)

Normal-mapping : 57

Parallax-mapping : 55

Relief-mapping : 36

Vid rendering av sätet ger det liten skillnad mellan normal- och parallax-mapping. I
jämförelse med de tidigare modellerna har bilduppdateringsfrekvensen sjunkit med 2
bilder per sekund. Jämför man sätet med dem tidigare modellerna tillsammans med
relief-mapping-tekniken har frekvensen sjunkit från 49 till 36, vilket är ett steg på 13
bilder.

5.1.8 Minnesåtgång

Sätet är uppbyggt utav 5 679 hörn där varje hörn upptar, som de andra modellerna, 32
Bytes.

• Total minnesåtgång

Normal-mapping

(5 679 * 32) + 1 835 008 = 2 016 736Bytes ≈  1.92 Megabytes

Parallax-mapping

(5 679 * 32) + 2 097 152 = 2 278 880 Bytes ≈ 2.17 Megabytes

Relief-mapping

(5 679 * 32) + 2 097 152 = 2 278 880 Bytes ≈ 2.17 Megabytes

5.1.9 Visuellt resultat

Problemet med spruckna kanter, som uppstod i expriment 2, sker även vid rendering
av  den  mer  komplexa  modellen.  Här  fragmenterades  hela  modellen  och  gav  ett
resultat som gjorde det svårt att urskilja  orginalmodellen  beroende på vilken textur
som  användes.  Trätexturen  gav  ett  mer  korrekt  resultat  än  sten-  och
stenväggstexturen.  Men fortfarande långt  ifrån  tillräckligt  bra för att ge en visuellt
accepterbar representation av modellen (Se fig. 23 (b)). Varken parallax- eller normal-
mapping påverkades av de krökta och ojämna ytorna.

Fig 23. (a) I bilden till vänster syns en del av ett normal-mappt säte. (b)
Till höger syns samma säte med relief-mapping. Texturer använda med
tillstånd.
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Expriment 4

Utifrån resultatet  från de tre första exprimenten utfördes även ett fjärde på relief-
mapping.  Som testmodell  användes  en kub med trätexturen applicerad på alla  sex
sidor (Se fig. 24). Exprimentet  gick ut på att se hur algoritmen presterade med ett
extremt djup; djuparen än kuben.

Fig  24. Figuren  visar  en  relief-mappad kub  där  djupet  är  större  en
kuben är djup. Kuben till vänster är sedd rakt framifrån medan de andra
två är vridna olika mycket för att visa problemen som uppstår.

Sedd rakt framifrån syns inga brister, och allt  ser ut som det ska.  När kuben vreds
däremot började det synas sprickor i kanterna, och modellen började tappa sina rätta
former.
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6 Analys
Utifrån de resultat som åstadkommits är det tydligt vart de olika algoritmerna har sina
svagheter  respektive  styrkor.  Den  mest  intressanta  är  kanske  relief-mapping  som
visade sig ge mycket bra resultat, rent visuellt, på plana ytor medan den gav sämre på
runda. Men det är inte helt säkert att resultatet blir som man tänkt sig trots att en yta är
plan. Tittar man exempelvis på expriment fyra (Se fig. 24) syns tydliga problem när
ett för stort djup används.  Man ser tydligt  att objekt inom modellen ser ut att bestå
utav flera småmodeller med tomrum emellan.  Problemet uppstår då ett för litet antal
iterationer används. Ju fler iterationer desto bättre resultat. Men varje iteration kräver
mycket tid från grafikprocessorn vilket  tydligt  märks på bilduppdateringsfrekvensen
när antalet ökas. Så beroende på djupet måste man bestämma hur många iterationer
man har råd att använda. Desto djupare desto dyrare.

Fig. 25. Diagram över hur bilduppdateringsfrekvensen ändras beroende
på antalet hörn en modell består av.

6.1 Hastighet

Ur hastighetsdiagrammet  (Se fig. 25) kan man se att hastigheten står i proportion till
algoritmernas komplexitet. Normal-mapping, som är den minst  avancerade, behöver
kortast tid att renderas medan relief-mapping, som är mest avancerad, kräver längre.
Från diagrammet syns även att hastigheten hos relief-mapping minskar snabbare vid
modeller bestående av många hörn, än både normal- och parallax-mapping.

När det gäller bilduppdateringsfrekvensen i parallax-mapping imponerar den mycket i
jämförelse med normal- och relief-mapping. Normal-mapping är lite snabbare medan
relief-mapping, med tio iterationer, kräver ungefär 20 % mer tid. Att algoritmen är så
snabb ger den en stor fördel mot  relief-mapping  då hastighet  är en mycket  viktigt
faktor i realtidsapplikationer såsom spel.  Många ytor ska renderas många gånger per
sekund, vilket  gör att en tung algoritm genast  drar ner bilduppdateringsfrekvensen,
vilket i sin tur kan leda till en ”hackig” eller ”ryckig” spelupplevelse.
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6.2 Minnesåtgång

Fig.  6.2. Diagram  över  hur  många  bytes  varje  modell  upptar  vid
användning av de olika teknikerna.

6.3 Visuellt resultat

På  enkla  plana  ytor  kan  man  se  att  det  visuella  resultatet  går  jämsides  med
hastigheten.  Normal-mapping  är  minst  komplex  och ger  minst  bra  resultat  medan
relief-mapping, som är mest komplex, ger det bästa.

Även om relief-mapping på många områden ger ett bättre visuellt  resultat än de två
andra, är det nog i många lägen svårt att motivera användandet av tekniken då den är
någorlunda beräkningstung, och parallax-mapping ger ett nästan lika bra resultat, samt
är mycket mindre beräkningskrävande.
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Slutsats
Även  om  tekniken  på  datorgrafiksområdet  går  mycket  fort  framåt,  och  antalet
trianglar  som kan renderas varje  bildruta ökar i snabb takt, kommer  behovet av att
kunna  visualisera  fler  trianglar  att  finnas  kvar.  Eftersom  området  med
programmerbara  shaders  är  så  pass  nytt,  kommer  det  garanterat  dyka  upp  fler
algoritmer  med samma mål som de tre som testats här,  som säkert  presterar bättre
både visuellt och prestandamässigt.

När undersökningen om texturmappningsalgoritmer påbörjades var förhoppningen att
relief-mapping  skulle  vara den  perfekta  algoritmen  för  att  skapa  illusionen  av  tre
dimensioner på ytor. Skärmdumpar och små demonstationsprogram visade ett mycket
imponerande  resultat  på ytor  som renderats med  tekniken.  Fortfarande,  efter  flera
månaders studerande, imponerar fortfarande de illusioner som den skapar. Det är lätt
att bli lurad, att en yta består av många fler polygoner än den egentligen gör. Tyvärr är
tekniken mer  begränsad i sina användningsområden än vad man borde hoppats på.
Runda  ytor  är  som bekant  inget  optimalt  användningsområde,  men  skulle  kunna
tillföra mycket om möjligheten funnits. Med den här implementationen får man dock
nöja sig med släta, plana, oorganiska ytor för att få det mest tilltalande resultatet.

Inom de närmaste åren kommer  troligtvis  alla  tre algoritmerna  att  användas  flitigt
inom  många  spel  (även  om  det  kanske  är  varianter  på  dem,  med  samma
grundprincip).  Normal-mapping  används  redan  mycket  idag  i  ett  stort  antal  spel.
Parallax-mappig utnyttjas i vissa medan relief-mapping inte slagit igenom ännu. Det
är dock troligt att kommande generation spel kommer utnyttja den.

Om man  tittar  på  områden  som lämpar  sig  bra  för  parallax-mapping  kommer  vi
troligtvis inom en snar framtid att få  se mycket skotthål med tekniken.  De är små,
oftast inte så djupa och kan framförallt  bli väldigt många. Just att de kan bli många,
ställer krav på att de inte får vara alltför krävande och tynga ner grafikprocessorn. Att
skotthål bara är en liten detalj,  som inte får särskilt  mycket uppmärksamhet på nära
håll, gör det omotiverat att använda en beräkningstung algoritm för ändamålet.

På väggar, golv och dörrar som har stora nedsänkningar i sig, är relief-mapping ett
mycket  bra  alternativ  till  fler  polygoner  då  tekniken  lämpar  sig  bättre  då  än  på
skrovliga ytor.

I  nuläget  utnyttjas  normal-mapping  på  många  modeller  i  spel.  Med  tanke på  hur
algoritmen  fungerar  och hur  snabb  den är,  är  det  troligt  att  tekniken  kommer  att
användas ett tag framöver speciellt  på karaktärer. Eftersom karaktärer är objekt som
vanligtvis  är mycket  i  rörelse och på så vis  inte ger betraktaren några längre eller
större  tillfällen  att  uppfatta  någon  parallax-effekt  såsom  parallax-mapping  skulle
kunna  erbjuda,  är  normal-mapping  att  föredra.  Det  är  onödigt  att  lägga
beräkningskraft på något som inte kommer tillföra något, även om det bara är lite.
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7 Framtida arbete
Under studietiden på speciellt  relief-mapping  har  det hänt  mycket.  Den algoritmen
som  beskrivits  i  den  här  rapporten  är  numer  känd  under  namnet  Planar  relief-
mapping och har fått två stycken uppföljare. För att lösa problemet med runda ytor
har  en  variant  skapats  som går  under  namnet  Curved  relief-mapping som istället
skickar  iväg  en böjd  stråle  för  att  hitta  skärningspunkten.  Kräver  dock fyra  extra
flyttal (eng. floats) per hörn för att kunna göra nödvändiga beräkningar.  Nästa typ,
som kallas  Multi-layer relief-mapping, ger möjligheten att representera (illusionera)
kompletta 3D-modeller med endast ett plan – två trianglar. Algoritmen använder fyra
djupkartor (eng. depth-maps) och utnyttjar SIMD-shader-instruktioner vilket  gör att
den blir nästan lika effektiv som andra typer som bygger på relief-mapping-tekniken.

Att studera de här teknikerna, och göra en liknande jämförelse som gjorts i den här
rapporten,  skulle  vara  mycket  intressant.  Att  se  hur  mycket  tyngre,  eller  mer
minnskrävande,  curved  relief-mapping  är  i  jämförelse  med  planar  relief-mapping
skulle vara intressant för att se om man kan utnyttja den som en mer generell algoritm
eller göra en kombination av de båda. Att hitta användningsområden för multi-layer
relief-mapping skulle också vara intressant. De första tänkbara områdena skulle kunna
vara kulisser och publik i exempelvis bilspel där spelaren inte är så fri. På så sätt kan
man  hindra  spelaren  från  att  se  det  multi-layer  relief-mappade  planet  från  någon
extrem vinkel där illusionen inte syns.

Nästa steg när det gäller att göra en yta mer rik  på detaljer  är att utnyttja tekniken
displacement-mapping. Tekniken kräver, precis som parallax- och relief-mapping, en
höjdkarta.  Den  stora  skillnaden  mellan  denna  tekniken  och  de  andra  är  att
displacement-mapping inte skapar en illusion av upphöjda områden – den höjer upp
områdena.  Tänk  ett  plan  bestående  av  endast  två  trianglar.  Dessa  två  trianglar
tesseleras sedan i ett förbestämt antal steg. Med information från höjdkartan flyttas de
skapade hörnen upp till rätt höjd. Ett bra område för tekniken är vid terrängrendering.
I dagens läge, på konsumentgrafikkort, finns det ingen möjlighet  att göra detta. Allt
måste ske i mjukvaran, vilket är väldigt  prestandakrävande och tar för mycket kraft
från  CPU:n.  Inom ett  halvår  till  ett  år,  när  det  är  tänkt  att  Microsofts DirectX10
introduceras,  kommer  vi säkert få  se grafikkort med stöd för tesselering i hårdvara
med  så  kallade  geometry-shaders,  vilket  är  en  annan  typ  av shader  än  pixel  och
vertex-shaders och kommer att vara ett steg mellan de båda i renderingspipelinen. Ska
bli mycket intressant att se om geometry-shaders har potentialen att ersätta den här
typen av illusionsshaders som jämförts i rapporten. Om det är fallet skulle man kunna
tänka sig att speciellt relief-mapping inte blir särskilt långlivad.

År 2007 kommer bli ett mycket  spännande år inom datorgrafiken, och det kommer
garanterat dyka upp mycket intressanta lösningar på detaljproblemen med utnyttjandet
av HDM (Hardware  Displacement-Mapping).  Geometry-shaders  och pixel-shaders
har  tillsammans  potential  att  skapa  fantastiska  resultat  på  området  med  hjälp  av
tesseleringsmöjligheten på grafikkortet,  vilket  skulle  kunna  utnyttjas  för  dynamisk
detaljnivå.
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Appendix B
Shaderkod skriver i shader-språket Cg som använts i exprimenten.

struct a2v

{

float4 pos       : POSITION;

float3 normal    : NORMAL;

float2 texcoord  : TEXCOORD0;

float4 tangent   : TEXCOORD1;

float4 binormal  : TEXCOORD2;

float2 curvature : TEXCOORD3;

};

struct v2f

{

float4 hpos      : POSITION;

float3 vpos      : TEXCOORD0;

float2 texcoord  : TEXCOORD1;

float3 view      : TEXCOORD2;

float3 light     : TEXCOORD3;

float4 scale     : TEXCOORD4;

float2 curvature : TEXCOORD5;

};

struct f2s

{

float4 color : COLOR;

#ifdef RM_DEPTHCORRECT

float depth : DEPTH; 

#endif

};

v2f view_space(

a2v IN,

uniform float4 lightpos,

uniform float depth,

uniform float tile)

{

v2f OUT;

// vertex position in object space

float4 pos=float4(IN.pos.x,IN.pos.y,IN.pos.z,1.0);

// vertex position in clip space

OUT.hpos=mul(glstate.matrix.mvp,pos);
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// copy texture coordinates

OUT.texcoord=IN.texcoord.xy*tile;

// compute modelview rotation only part

float3x3 modelviewrot=float3x3(glstate.matrix.modelview[0]);

// vertex position in view space (with model transformations)

OUT.vpos=mul(glstate.matrix.modelview[0],pos).xyz;

// tangent vectors in view space

float3 tangent=mul(modelviewrot,IN.tangent.xyz);

float3 binormal=mul(modelviewrot,IN.binormal.xyz);

float3 normal=mul(modelviewrot,IN.normal);

float3x3 tangentspace=float3x3(tangent,binormal,normal);

// scale and curvature

OUT.scale=float4(IN.tangent.w,IN.binormal.w,depth,tile*tile)/tile;

OUT.curvature=IN.curvature;

// view and light in tangent space

OUT.view=mul(tangentspace,OUT.vpos);

OUT.light=mul(tangentspace,lightpos.xyz-OUT.vpos);

return OUT;

}

/////////////////

// NORMAL MAPPING

f2s main_normal(

v2f IN,

uniform sampler2D rmtex:TEXUNIT0, // rm texture map 

uniform sampler2D colortex:TEXUNIT1, // color texture map 

uniform float4 ambient, // ambinet color

uniform float4 diffuse, // diffuse color

uniform float4 specular) // specular color

{

f2s OUT;

float3 normal=tex2D(rmtex,IN.texcoord).xyz;

normal=normalize(normal-0.5);

// color map

float4 color=tex2D(colortex,IN.texcoord);

// view and light directions
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float3 v = normalize(IN.view);

float3 l = normalize(IN.light);

// compute diffuse and specular terms

float diff=saturate(dot(l,normal));

float spec=saturate(dot(normalize(l-v),normal));

// attenuation factor

float att=1.0-max(0,l.z); att=1.0-att*att;

// compute final color

float4 finalcolor;

finalcolor.xyz = ambient.xyz*color.xyz + 

att*(color.xyz*diffuse.xyz*diff + 

specular.xyz*pow(spec,specular.w));

finalcolor.w=1.0;

OUT.color=finalcolor;

return OUT;

}

///////////////////

// PARALLAX MAPPING

f2s main_parallax(

v2f IN,

uniform sampler2D rmtex:TEXUNIT0, // rm texture map 

uniform sampler2D colortex:TEXUNIT1, // color texture map 

uniform float4 ambient, // ambinet color

uniform float4 diffuse, // diffuse color

uniform float4 specular) // specular color

{

f2s OUT;

  // view and light directions

float3 v = normalize(IN.view);

float3 l = normalize(IN.light);

// texcoord

float2 uv=IN.texcoord;

// parallax code

float height = tex2D(rmtex,uv).w * 0.06 - 0.03;

uv += height * v.xy;

// normal map
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float3 normal=tex2D(rmtex,uv).xyz;

normal=normalize(normal-0.5);

// color map

float4 color=tex2D(colortex,uv);

// compute diffuse and specular terms

float diff=saturate(dot(l,normal));

float spec=saturate(dot(normalize(l-v),normal));

// attenuation factor

float att=1.0-max(0,l.z); att=1.0-att*att;

// compute final color

float4 finalcolor;

finalcolor.xyz = ambient.xyz*color.xyz+

att*(color.xyz*diffuse.xyz*diff + 

specular.xyz*pow(spec,specular.w));

finalcolor.w=1.0;

OUT.color=finalcolor;

return OUT;

}

/////////////////

// RELIEF MAPPING

void ray_intersect_rm_linear(

      in sampler2D reliefmap,

      inout float3 p, 

      inout float3 v)

{

#ifdef RM_DOUBLEPRECISION

const int linear_search_steps=20;

#else

const int linear_search_steps=10;

#endif

v/=linear_search_steps;

for( int i=0;i<linear_search_steps-1;i++ )

{

float4 t=tex2D(reliefmap,p.xy);

if (p.z<t.w)

p+=v;

}
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}

void ray_intersect_rm_binary(

      in sampler2D reliefmap,

      inout float3 p, 

      inout float3 v)

{

const int binary_search_steps=6;

   

for( int i=0;i<binary_search_steps;i++ )

{

v*=0.5;

float4 t=tex2D(reliefmap,p.xy);

if (p.z<t.w)

p+=2*v;

p-=v;

}

}

f2s main_relief(

v2f IN,

uniform sampler2D rmtex:TEXUNIT0, // rm texture map 

uniform sampler2D colortex:TEXUNIT1, // color texture map 

uniform float4 ambient, // ambient color

uniform float4 diffuse, // diffuse color

uniform float4 specular, // specular color

uniform float2 planes) // near and far plane information

{

f2s OUT;

// view vector in eye space

float3 view=normalize(IN.view);

view.z=-view.z;

// scale view vector to texture space using depth factor

#ifdef RM_DEPTHBIAS

float depth_bias=(2*view.z-view.z*view.z);

view.xy*=depth_bias;

#endif

view*=IN.scale.z/(IN.scale.xyz*view.z);

// ray intersect depth map 

float3 p=float3(IN.texcoord,0);

ray_intersect_rm_linear(rmtex,p,view);

ray_intersect_rm_binary(rmtex,p,view);
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#ifdef RM_BORDERCLAMP

if (p.x<0) discard;

if (p.y<0) discard;

if (p.x>IN.scale.w) discard;

if (p.y>IN.scale.w) discard;

#endif

#ifdef RM_VIEWDEPTH

OUT.color=float4(p.zzz,1.0);

return OUT;

#endif

// get normal and color

float4 n=tex2D(rmtex,p.xy);

float4 c=tex2D(colortex,p.xy);

#ifdef RM_VIEWNORMAL

OUT.color=float4(n.xyz,1.0);

return OUT;

#endif

// expand normal from normal map

n.xyz=normalize(n.xyz-0.5);

// restore view vector

view=normalize(IN.view);

#ifdef RM_DEPTHCORRECT

// a=-far/(far-near)

// b=-far*near/(far-near)

// Z=(a*z+b)/-z

float3 pos=IN.vpos-normalize(IN.vpos)*p.z*IN.scale.z/view.z;

OUT.depth=((planes.x*pos.z+planes.y)/-pos.z);

#endif

float3 light=normalize(IN.light);

// compute diffuse and specular terms

float diff=saturate(dot(light,n.xyz));

float spec=saturate(dot(normalize(light-view),n.xyz));

// attenuation factor

float att=1.0-max(0,light.z); att=1.0-att*att;

// ambient term

float4 finalcolor=ambient*c;
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#ifdef RM_SHADOWS

// compute light ray vector in texture space

float light_depth_bias=(2*light.z-light.z*light.z);

light.xy*=light_depth_bias;

light.z=-light.z;

light*=IN.scale.z/(IN.scale*light.z);

// compute light ray entry point in texture space

float3 lp=p-light*p.z;

ray_intersect_rm_linear(rmtex,lp,light);

if (lp.z<p.z-0.05) // if pixel in shadow

{

  diff*=0.25;

  spec=0;

}

#endif

// compute final color

finalcolor.xyz += att*(c.xyz*diffuse.xyz*diff + 

specular.xyz*pow(spec,specular.w));

finalcolor.w=1.0;

OUT.color=finalcolor;

return OUT;

}
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!!ARBfp1.0

# cgc version 1.4.0000, build date Sep 26 2005 21:50:31

# command line args: -profile arbfp1

# source file: ..\shaders\cg_relief_map.cg

#vendor NVIDIA Corporation

#version 1.0.02

#profile arbfp1

#program main_relief

#semantic main_relief.rmtex : TEXUNIT0

#semantic main_relief.colortex : TEXUNIT1

#semantic main_relief.ambient

#semantic main_relief.diffuse

#semantic main_relief.specular

#semantic main_relief.planes

#var float3 IN.vpos : $vin.TEXCOORD0 : TEX0 : 0 : 0

#var float2 IN.texcoord : $vin.TEXCOORD1 : TEX1 : 0 : 1

#var float3 IN.view : $vin.TEXCOORD2 : TEX2 : 0 : 1

#var float3 IN.light : $vin.TEXCOORD3 : TEX3 : 0 : 1

#var float4 IN.scale : $vin.TEXCOORD4 : TEX4 : 0 : 1

#var float2 IN.curvature : $vin.TEXCOORD5 : TEX5 : 0 : 0

#var sampler2D rmtex : TEXUNIT0 : texunit 0 : 1 : 1

#var sampler2D colortex : TEXUNIT1 : texunit 1 : 2 : 1

#var float4 ambient :  : c[2] : 3 : 1

#var float4 diffuse :  : c[3] : 4 : 1

#var float4 specular :  : c[4] : 5 : 1

#var float2 planes :  :  : 6 : 0

#var float4 main_relief.color : $vout.COLOR : COL : -1 : 1

#const c[0] = 1 0 0.1 0.5

#const c[1] = 2

PARAM c[5] = { { 1, 0, 0.1, 0.5 },

{ 2 },

program.local[2..4] };

TEMP R0;

TEMP R1;

TEMP R2;

TEMP R3;

DP3 R0.x, fragment.texcoord[2], fragment.texcoord[2];

RSQ R0.x, R0.x;

MUL R0.xyz, R0.x, fragment.texcoord[2];

MUL R1.xyz, fragment.texcoord[4], -R0.z;

RCP R1.x, R1.x;

RCP R1.z, R1.z;

RCP R1.y, R1.y;

MUL R2.xyz, fragment.texcoord[4].z, R1;

MOV R1.z, -R0;

MOV R1.xy, R0;

MUL R1.xyz, R1, R2;
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MUL R1.xyz, R1, c[0].z;

MOV R2.xy, fragment.texcoord[1];

MOV R2.z, c[0].y;

ADD R3.xyz, R2, R1;

TEX R0.w, fragment.texcoord[1], texture[0], 2D;

CMP R2.xyz, -R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R3.xyz, R2, R1;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

ADD R3.xyz, R2, R1;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

MUL R1.xyz, R1, c[0].w;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

MAD R3.xyz, R1, c[1].x, R2;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

ADD R2.xyz, R2, -R1;

MUL R1.xyz, R1, c[0].w;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

MAD R3.xyz, R1, c[1].x, R2;
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ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

ADD R2.xyz, R2, -R1;

MUL R1.xyz, R1, c[0].w;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

MAD R3.xyz, R1, c[1].x, R2;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

ADD R2.xyz, R2, -R1;

MUL R1.xyz, R1, c[0].w;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

MAD R3.xyz, R1, c[1].x, R2;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

ADD R2.xyz, R2, -R1;

MUL R1.xyz, R1, c[0].w;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

MAD R3.xyz, R1, c[1].x, R2;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R2.xyz, R0.w, R3, R2;

ADD R2.xyz, R2, -R1;

MUL R1.xy, R1, c[0].w;

TEX R0.w, R2, texture[0], 2D;

MAD R1.zw, R1.xyxy, c[1].x, R2.xyxy;

ADD R0.w, R2.z, -R0;

CMP R1.zw, R0.w, R1, R2.xyxy;

ADD R3.xy, R1.zwzw, -R1;

DP3 R0.w, fragment.texcoord[3], fragment.texcoord[3];

RSQ R0.w, R0.w;

MUL R2.xyz, R0.w, fragment.texcoord[3];

ADD R0.xyz, R2, -R0;

DP3 R0.w, R0, R0;

RSQ R0.w, R0.w;

TEX R1.xyz, R3, texture[0], 2D;

ADD R1.xyz, R1, -c[0].w;

DP3 R1.w, R1, R1;

RSQ R1.w, R1.w;

MUL R1.xyz, R1.w, R1;

MUL R0.xyz, R0.w, R0;

DP3_SAT R0.x, R0, R1;

DP3_SAT R0.w, R2, R1;

MAX R1.w, R2.z, c[0].y;

TEX R1.xyz, R3, texture[1], 2D;

POW R0.x, R0.x, c[4].w;

MUL R0.xyz, R0.x, c[4];

MUL R2.xyz, R1, c[3];

MAD R0.xyz, R2, R0.w, R0;
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ADD R1.w, -R1, c[0].x;

MAD R0.w, -R1, R1, c[0].x;

MUL R0.xyz, R0.w, R0;

MAD result.color.xyz, R1, c[2], R0;

MOV result.color.w, c[0].x;

END

# 110 instructions, 4 R-regs
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