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Sammanfattning 
Rapporten undersöker om kontextberoende generering av träd är lämpligt att använda 
i dataspel. I arbetet presenteras ett system som möjliggör procedurell generering av 
träd som omgivningen kan påverka. De faktorer som inverkar på trädets grenstruktur 
är solljus, vind och gravitation. Projektet bidrar med en lösning till att minska 
utvecklingstiderna för dataspel genom att möjliggöra att trädmodeller algoritmiskt 
genereras i datorn istället för att de modelleras av en artist.  

Nyckelord: L-system, plantmodellering, procedurellt genererat material
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1  Introduktion 
Datorspelsmarknaden har accelererat till en multimiljardindustri där konkurrensen 
mellan spelutvecklarna har hårdnat vilket leder till att utvecklingen av datorspelen 
drivs framåt. Utvecklingen har drivit spelen till att bli allt mer expansiva med mer 
innehåll. Det traditionella tillvägagångssättet för utveckling av spelvärldar är att 
handskapa materialet vilket har flera nackdelar däribland att det är en väldigt 
tidskrävande process (Roden & Parberry, 2004). För att lösa problemet med de allt 
växande spelvärdarna finns det två tillvägagångssätt, antingen läggs mer tid ner på 
utveckling av innehållet eller så genereras mer material av datorn direkt i spelet.  

Ett område inom spelvärden som med fördel kan använda procedurell generering för 
att skapa material är trädmodellering. En teknik för att generera procedurellt 
trovärdiga trädmodeller är att använda L-systemet (Prusinkiewicz & Lindenmayer, 
1990). Idag finns det redan spel som använder sig av träd som är genererade med 
hjälp av L-system, ett exempel är The Elder Scrolls IV: Oblivion. Spelet använder 
middlewarekomponenten SpeedTree för att generera träden.  

Nackdelen med träd som genereras med L-system är att omgivningen som trädet 
växer i inte spelar någon roll för strukturen av trädet. För att automatiskt generera 
dynamiska och levande skogar kan det vara önskvärt att trädens utseende påverkas av 
omgivningen som de lever i.  

Den här studien försöker med hjälp av L-system skapa en modell för procedurell 
trädgenerering som tar hänsyn till variationen i trädets omgivning. Studien inriktar sig 
främst på att utvärdera huruvida träd som genereras med hänsyn till vilken 
miljöpåverkan de utsätts för är användbara inom dataspel. 

Texten är riktad till programmerare som är intresserade av procedurella lösningar på 
spelinnehållsgenerering. Rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande 
kunskaper inom programmering och linjär algebra.  

I kapitel två presenteras grundläggande termer för arbetet såsom procedurell 
generering och L-system. Det är viktigt för läsaren att förstå dessa begrepp för att 
enkelt följa med i diskussionerna i arbetet. Kapitel tre behandlar vilka problem som 
arbetet ämnar lösa. Kapitel fyra beskriver de metoder som finns för att lösa problemet 
och vilka metoder som valdes i projektet. I kapitel fem redovisas resultatet. Rapporten 
avslutas i kapitel sex med slutsatser och framtida arbete. 
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2 Bakgrund 
Datorspelsmarknaden har under de senaste åren utvecklats till en mångmiljard industri 
där konkurrensen om spelarna har hårdnat. För att locka en större spelarkrets drivs 
utvecklingen av datorspelen stadigt framåt. Utveckling har drivit spelen till att bli 
både större och mer innehållsrika. Enligt Martin (1999) kräver dagens spelare mer 
spelupplevelse än tidigare med allt större världar att utforska, mer känsla av realism 
och mer saker att göra. Ett spel som exemplifierar tidigare påstående är Grand Theft 
Auto – San Andreas (förkortas GTA). Ett tidigare spel i GTA serien är Vice City, där 
spelvärlden består av en stor stad att utforska. Till GTA San Andreas valde 
utvecklarna Rockstar att utveckla en hel stat som innehåller tre separata städer enligt 
Matthew (2004). GTA San Andreas är ett perfekt exempel på ett spel som drivits av 
utvecklingen av större spelvärldar. 

Enligt Introversion Software (2006) går det att på ett par veckor utveckla algoritmer 
kapabla att helt procedurellt generera städer i klass med GTA 3. Istället för att låta 
någon handmodellera en spelmiljö liknande den i GTA 3 går det att utifrån en 
algoritm uppnå liknande resultat med avsevärt mycket mindre utvecklingstid. 

Roden och Parberry (2004) spekulerar kring dataspel inom en snar framtid kommer 
att använda mer procedurellt genererat material. De nämner fyra nackdelar med den 
traditionella metoden för skapande av innehåll (eng. content): 

1. Utvecklingen av tekniken medför att artister måste spendera mer tid på 
utveckling av spelinnehållet.  

2. Handgjort material är svårmodifierat efter skapandet. Materialet beror på 
strukturen av spelmotorn och om designen av denna ändras måste materialet 
därmed modifieras. 

3. Visningsläget i programmet där materialet skapas kan variera från det slutliga 
visningsläget i spelet.  

4. Interaktiva spel har potentialen att bli mycket större och då kan inte handgjort 
material vara det dominerade produktionsformen. 

Spelutvecklare har börjat inse att det börjar bli orimligt att låta allt material i 
spelvärldarna handskapas då det är ett väldigt tidskrävande arbete. För att avlasta 
grafikerna med modelleringsarbete finns till exempel middleware lösningen 
SpeedTree. SpeedTree genererar procedurella realtidsträd som är fullt modellerade, 
texturerade och animerade. Träden som genereras med SpeedTree är av samma höga 
kvalitet som ett handmodellerat träd men med fördelen att de genereras procedurellt. 
SpeedTree används flitigt i spelet The Elder Scrolls IV: Oblivion, med flera.  
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Figur 1. Skogsscen från spelet The Elder Scrolls IV: Oblivion 

2.1 Procedurell generering 
Procedurell generering bygger på att med hjälp av diverse algoritmer kan material 
genereras av datorn istället för att produceras av en utvecklare. Teknikens 
tillämpningsområde är stort där ibland följande: texturegenerering, modellering, 
terränggenerering och namngivning.  

Procedurell generering är inget nytt påhitt utan användes flitigt i tidiga dataspel. Ett 
tidigt spel som använde procedurell geenerering är Elite, spelet utgavs 1984 av 
Acornsoft. Elite är ett rymdspel med ett stort procedurellt genererat universum. 
Planeterna i speluniversumet har namn, placering, utseende och politik som alla är 
datorgenererade utifrån olika algoritmer. Spelvärlden var planerad att bestå av ett 
universum som hade 282 miljoners miljoner galaxer men blev sedan begränsat till åtta 
galaxer (Spufford, 2003). En anledning till att Elite använde sig av procedurellt 
genererat material var för att det var det enda sättet att skapa stora spelvärldar för att 
lagras på dåtidens små lagringsmedium. Hela spelet var tillräckligt litet för att 
rymmas en Floppy-diskett (Introversion Software, 2006). 
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Figur 2. Skärmbild från spelet .kkrieger. 

Ett kommande spel som till stor del använder procedurellt genererat material är Will 
Wrights Spore (Introversion Software, 2006). Spelet är ett simulationsspel som ger 
spelaren möjligheten att utifrån en organism utveckla den för att bli smartare. 
Organismen utvecklas till en varelse som kan bilda kolonier och utvecklas vidare. 
Målet med spelet är att slutligen erövra universum. Spelet innehåller modeller, 
texturer och animationer som är procedurellt genererade. Animationerna skapas 
utifrån karaktärens struktur där ibland animationer för att gå, springa, äta och till och 
med dansa genereras.   

Procedurellt genererat material kan användas för att bygga upp hela spel, ett speldemo 
som helt är uppbyggt på detta sätt är .kkrieger skapat av gruppen .theprodukkt. I 
spelet är banan, texturer, modeller, animationer och ljudet skapat helt procedurellt när 
spelet startas, fördelarna som detta ger är att spelet inte kräver mer än 96kb i 
lagringsutrymme (Introversion Software, 2006). 

Fördelarna med procedurellt genererat material är att de minskar 
utvecklingskostnaderna för ett spel (Introversion Software, 2006). Istället för att 
flertal artister spenderar större delen av utvecklingstiden på att skapa modeller och 
texturer kan mycket av deras arbete ersättas med procedurellt genererat material.  

Nackdelen med procedurell generering är att laddningstiderna för ett spel blir längre, 
detta är pga. att materialen måste genereras vilket kräver mycket tid (Introversion 
Software, 2006). I jämförelse med handskapat material är procedurell generering 
långsamt, då handskapat material endas behöver laddas in i minnet på dator och inte 
genereras. Andra problem med procedurellt genererat material är att det inte upplevs 
som unikt och speciellt (Introversion Software, 2006). Upprepningar av liknande 
planeter var ett problem som utvecklarna av Elite hade, vilket var en av anledningarna 
till att speluniversumet begränsades (Spufford, 2003). 

För att generera olika typer av procedurellt material används olika genererings 
algoritmer. En algoritm som kan användas för procedurell generering av växter och 
träd är L-system. Styrkan med denna algoritm är att den utifrån ett par enkla regler 
kan generera trädstrukturer som visuellt liknar riktiga träd.   
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2.2 L-system 
L-system är ett fraktalbaserat modelleringssystem introducerat 1968 av Astrid 
Lindenmayern (Prusinkiewicz & Lindenmayer, 1990). Systemet är utvecklat för att 
bland annat modellera växter. I sin enkelhet består L-system av ett axiom och en 
modifierare. Axiomet är utgångsstrukturen och genereraren är förändringsstrukturen 
som används för att modifiera en struktur. Axiomet modifieras med genereraren för 
att skapa en ny struktur, den nya strukturen kan sedan modifieras fler gånger med 
generatorn. 

 
Figur 3. Stjärnorna visar hur axiomet har påverkats av generatorn från en gång till 
fyra gånger. 

L-systemet representeras med hjälp av en sträng bestående av ett antal bokstäver som 
kan förekomma flera gånger, i detta exempel a och b. Varje bokstav är 
sammankopplad en av följande omskrivningsregler: b→abb och a→ba. Exemplet 
utgår från bokstaven a. I första utvärdering omskrivs a→ba. Nästföljande utvärdering 
blir ba→abbba. I nästa utvärdering blir abbba→baabbabbabbba. 
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Figur 4. Visar hur en teckensekvens utvecklas från axiom med generatorer 

2.2.1 Representation i två dimensioner 
DOL-systemet representerar bara L-system på ett endimensionellt sätt och för att 
representera fler dimensioner används sköldpaddstolkning (eng. Turtle 
interpretation)(Prusinkiewicz & Lindenmayer, 1990). Den grundläggande idén bakom 
sköldpaddstolkning är att en sköldpadda har ett tillstånd som representeras med en 
kartetisk koordinat och en rikningsvinkel. Sköldpaddans tillstånd manipuleras med 
hjälp av följande kommandon: 

F Flyttar fram sköldpaddan med längden d. Tillståndet ändras till (x’, y’, α), där x’ 
= x + d cos α och y’ = y + d sin α. En linje mellan (x, y) och (x’, y’) ritas ut. 

f Flyttar fram ett steg med längden d utan att rita en linje. 

+ Roterar sköldpaddan till vänster med den positiva vinkeln δ. Sköldpaddans nya 
tillstånd blir (x, y, α + δ). 

- Roterar sköldpaddan till höger med den negativa vinkeln δ. Sköldpaddans nya 
tillstånd blir (x, y, α - δ). 

I detta exemplet är vinkeln δ=90° och steglängden d=1. 

F-F+FF+F-F-F-F+F-FFFF-F-F+F 

 
Figur 5. Visar sekvensen: F-F+FF+F-F-F-F+F-FFFF-F-F+F 
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2.2.2 Representation i tre dimensioner 

För representation av tre dimensioner används en sköldpadda med tre 
riktningsvektorer istället för en vinkel. Vektorerna är vinkelräta mot varandra och är 
av enhetslängd. 

 
Figur 6. Temporär bild som illustrerar rotationerna av sköldpaddan i 3D. 

För att rotera sköldpaddan med en given vinkel α används följande tre 
rotationsmatriser: 
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Rotationsmatriserna är specifika beroende på vilken axel rotationen sker kring. 
Sköldpaddans som skall roteras multipliceras ihop med en eller flera rotationsmatriser 
där resultatet blir en roterad sköldpadda. 

För manipulation av sköldpaddans riktning i tre dimensioner används följande 
kommandon: 
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\ Rotera kring x-axeln med positiva vinkel α mha. rotationsmatrisen Rx(α). 

/ Rotera kring x-axeln med negativ vinkel α mha. rotationsmatrisen Rx(-α).  

& Rotera kring y-axeln med positiva vinkel α mha. rotationsmatrisen Ry(α). 

^ Rotera kring y-axeln med negativa vinkel α mha. rotationsmatrisen Ry(-α). 

+  Rotera kring z-axeln med positiv vinkel α mha. rotationsmatrisen Rz(α). 

− Rotera kring z-axeln med negaiv vinkel α mha. rotationsmatrisen Rz(-α). 

| Vänd sköldpaddan ett halvt varv mha. rotationsmatrisen Rz(180º). 

 

2.2.3 Förgrenande trädstrukturer 

Hittills har representationen av L-systemet endast bestått av en kontinuerlig linje som 
modifieras med olika kommandon. Linjen kan modifieras till att inte rita ut vissa 
segment eller skära sig själv men det är fortfarande en och samma linje. Förgreningen 
möjliggörs med följande kommandon: 

[ Sparar sköldpaddans nuvarande tillstånd på en tillståndsstack. Informationen som 
sparas är sköldpaddans orientering, position och eventuella andra attribut såsom 
tjocklek och färg. 

] Laddar tidigare tillstånd från tillståndsstacken och gör det till sköldpaddans 
nuvarande tillstånd. 

Exempel: 

α=45º 

F 

F→F[+F][-F]F 

  
Figur 7. Utvecklas från axiom fyra gånger 
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2.3 Relaterade arbeten 
Det finns mycket publicerat om hur träd och växter kan artificiellt genereras. 
Publikationerna är huvudsakligen inriktade på att generera växter som biologiskt 
modelleras på ett korrekt sätt. Det finns inte mycket publicerat om procedurell 
generering av träd för just dataspel. 

The Algoritmic Beauty of Plants 

Prusinkiewicz och Lindenmayer (1990) förklarar ett system för växtgenerering som 
heter L-system. Systemet beskriver ingående hur olika växter kan genereras med hjälp 
av ett antal regler som styr växten struktur. Systemet innehåller en parameter för att 
representera växtens växtrikning, där t.ex. växtriktningen påverkas av från vilket håll 
vinden blåser. Arbetet innehåller flera praktiska exempel på hur deras system skall 
användas för att bland annat modellera blommor, buskar och träd. Detta arbete är till 
stor del grunden till de efterföljande arbetena som beskrivs nedan. 

Synthetic Topiary 

I detta arbete presenterar Prusinkiewicz, James och Měch (1994) en utökning av L-
systemet som möjliggör en viss interaktion mellan växter och deras omgivning. 
Utökningen gör att växtens form kan manipuleras genom att tillämpa vissa 
begränsningar på hur växten får växa. Begränsningarna kan utformas på ett sådant sätt 
att växten kan manipuleras till olika former. Praktiska tillämpningar som presenteras 
är figurformning av buskar. 

Visual Models of Plants Interacting with Their Environment 

Det här arbetet är en vidareutveckling av Synthetic Topiary av Prusinkiewicz och 
Měch (1996) för att tillåta en större interaktion mellan växter och deras omgivning. 
De introducerar en ny modell som de kallar Open L-system vilket är utökning av L-
system med en tvåvägskommunikation mellan växten och dess omgivning, vilket 
möjliggör att växter påverkas av deras omgivning och omgivning påverkar växterna. 
Exempel som visas på denna kommunikation är två träd som växer bredvid varandra 
där träden undviker varandra genom att förgrena sig på ett sådant sätt att grenarna 
mellan träden inte kolliderar. I arbetet presenteras hur växter strävar efter solen och 
hur de förgrenar sig för att få tillgång till mer solljus. Publikationen introducerar även 
hur växtrötter strävar efter att uppta vatten och växer därför i den riktningen i jorden 
som innehåller mest vatten. 

Simulating tree growth based on internal and environmental factors 

I detta arbete presenterar Lam och King (2005) en modell för att  modellera träd under 
utveckling och hur de påverkas av sin omgivning. De föreslår en modell för att 
beräkna hur mycket energi en gren kan producera utifrån hur mycket vatten och 
solljus som grenen har tillgång till. I modellen söker varje gren upp den plats där den 
kan undvika kollision med andra grenar och som har högst ljusintensitet för att kunna 
producera mycket energi. Publikationen föreslår en modell för hur mycket vatten ett 
träd har tillgång till utifrån hur mycket dragningskraft grenarna har för dra till sig 
vattnet. Grenar som konsumerar mer energi än de producerar dör och ramlar av trädet, 
det är för att trädet skall självtrimma bort grenar vars solljus blockeras av andra 
grenar. Även gravitation påverkar grenen och om grenen inte han upprätthålla sin 
egen vikt bryts den av.  



  

 

  

 

10

Voxel space automata: modeling with stochastic growth processes in voxel space 

Det här arbetet presenteras ett system för att beräkna ljustillgången för en planta 
genom att dela upp omgivningen i kuber. För varje kub beräknas ljusintensiteten som 
plantan har tillgång till. Plantan stävar efter att förgrena sig för att uppta maximalt 
med ljus (Greene, 1989).  

Hardware Accelerated Rendering of Foliage for Real-time Applications 

I detta arbete presenterar Szijártó och Koloszár (2003) hur det är möjligt att avlasta 
processorn med arbete genom att låta grafikkortets GPU hantera beräkningar. De 
beskriver ett system för att skapa illusionen av ett tredimensionellt lövverk med hjälp 
av texturerade tvådimensionella plan. Arbetet är inriktat på realtids applikationer och 
passar därför bra för dataspel. 

Procedural multiresolution for plant and tree rendering  

I arbetet presenterar Lluch, Camahort och Vivó (2003) hur det är möjligt att skapa 
olika modeller av samma träd som är anpassade för olika avstånd. System som 
presenteras möjliggör att trädmodeller som är skapade med L-system kan anpassas för 
olika avstånd. Genom att anpassa modellens polygonantal efter avståndet kan 
utritningen bli mer effektiv utan att påverka den visuella kvalitén. Detta arbete är 
mycket relevant då tekniker för att minska polygonantalet beroende på avståndet är 
vanligt förekommande i dataspel. 
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3 Problem 
Syftet med projektet är att utforma och utvärdera ett system för kontextberoende 
generering av träd för dataspel. Träd som genereras med detta system skall vara 
påverkbara av faktorer från omgivningen. Trädens grenstruktur skall ändra utseende 
beroende på mycket omgivningen påverkar trädet. 

3.1 Delmål 1: Utformning 
Syftet med detta delmål är att utforma ett system som kan generera kontextberoende 
träd för dataspel. Utformningen kommer att bestå av både algoritmdesign och 
systemdesign. Algoritmen kommer att utformas med hjälp av L-system som grund 
och byggas ut för att bättre hantera omgivningens påverkan.  

Utformningen av algoritmen kommer att bestå i att välja ut ett antal faktorer från 
omgivningen som skall påverka trädets struktur. Algoritmen för att generera 
trädmodeller kommer att anpassas efter vilka faktorer som väljs.  

Systemdesignen kommer att utformas med hjälp av UML-klassdiagram. Systemets 
design skall vara flexibel och lätt att förändra. Systemets skall delas upp i moduler för 
att minska beroenden mellan de olika komponenterna och för att förenkla mjöliga 
förändringar. För att främja flexibilitet skall systemet vara datadrivet. 

3.2 Delmål 2: Implementation 
I detta delmål skall designen från föregående delmål implementeras till en fullt 
körbara applikation. För att förenkla implementationen kommer olika grundläggande 
programbibliotek att användas. För att säkerställa att designen implementerats korrekt 
kommer kontraktstester att utföras. Resultatet från systemet skall grafiskt visualiseras 
med en enkel modell bestående av cylindrar som bygger upp trädets grenar. 

3.3 Delmål 3: Utvärdering 
Systemets lämplighet för användning i dataspel skall utvärderas genom att 
genereringstiderna skall mätas. Genereringstiderna ger en fingervisning om hur långa 
starttiden skulle bli för en bana i ett spel om träden skulle procedurellt genereras. 

För att utvärdera huruvida träden som genereras påverkas av omgivningen på ett 
trovärdigt sätt kommer olika experiment att utförs. Experimentens huvudsyfte är att 
påvisa att en trovärdig förändring i trädets struktur har skett när det har påverkat av 
omgivningen. Med trovärdig förändring menas förändringar som motsvarar hur ett 
träd skulle se ut i naturen med samma påverkan från omgivningen. 

För att utvärdera hur flexibelt systemet är skall två olika typer av träd med olika 
förhållanden genereras. Med flexibilitet menas hur lätt det är att skapa andra typer av 
träd med implementationen. 
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4 Metod 
4.1 Metod för Delmål 1: Utformning 
Intervju: Att använda 

Att använda intervju är ett bra tillvägagångssätt för att ta reda på vad 
dataspelsbranschen vill att en implementation av kontextbaserad generering av träd 
skall innehålla. Denna metod är bra främst för att undersöka vilka faktorer från 
omgivningen som skall påverka trädets struktur. Intervjuer kan även användas för att 
framställa eventuella designlösningar av systemet men dessa påverkas starkt av 
personen som intervjuas. Det kan vara svårt att säkerställa att designlösningen som 
framställs är den bäst anpassade till problemet då personen som intervjuas inte alltid 
har kunskap inom systemdesign. Intervju är en ganska tidskrävande process och 
kräver att personer med rätt kompetens inom området intervjuas. 

Litteraturanalys: Att använda 

Denna metod är bra för att utifrån litteratur säkerställa att arbetet innehåller korrekta 
och relevanta tillvägagångssätt. Litteraturanalys är bra för detta arbete då det finns 
mycket publicerat inom växtgenerering. Litteraturanalys är en snabb process där 
intressant information snabbt kan erhållas och utvärderas. Nackdelen med 
litteraturanalys är att om området som arbetet tar upp är nytt finns det eventuellt inte 
mycket publicerad litteratur relevant för arbetet. Litteratur från andra områden kan 
användas för att överföra kunskap till det nya området men detta kan vara svårt i 
praktiken att genomföra då kopplingen mellan områdena kan vara vag.  

Litteraturanalys: Val av metod 

Valet av metod blev litteraturanalys. Anledningen till att just denna metod valdes var 
att det fanns mycket publicerat material inom området. Den valda metoden ger ett bra 
resultat snabbare än intervjuer och mer tid kan användas till nästföljande delmål. 

4.2 Metod för Delmål 2: Implementation 
Implementation: Att använda 

För att testa och se om systemet som utformades i delmål 1 är anpassad för spel måste 
en implementation utvecklas. Syftet med implementationen är att den skall användas i 
delmål 3 som måttstock för att utvärdera systemet. 

Implementation: Val av metod 

För detta delmål fanns det endast en metod lämplig för att skapa ett system som kan 
generera kontextberoende träd och det var en implementation. 

4.3 Metod för Delmål 3: Utvärdering 
Experiment: Att använda 

För att utvärdera huruvida implementationen från delmål 2 är lämplig för tillämpning 
i dataspel kan diverse experiment utföras. Givet ett visst scenario kan resultatet från 
implementationen utvärderas för att bevisa eller motbevisa en hypotes. Experiment är 
ett bra tillvägagångsätt för att utvärdera om faktorerna från omgivningen har den 
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tilltänka påverkan på trädets struktur. Experiment är mycket snabba för att just 
validera eller falsifiera hypoteser. 

Undersökning: Att använda 

En annan metod är att genomföra en undersökning för att utvärdera 
implementationens resultat. Ett möjligt genomförande av en undersökning kan vara 
att låta personer besvara ett frågeformulär. Formuläret kan låta personer besvara 
huruvida träd genererat med systemet uppfattas som naturliga eller ej. Formuläret kan 
även besvara om träd som är påverkade av omgivningen gör detta på ett naturtroget 
sätt. 

Nackdelen med undersökningar är att de är tidskrävande och kräver att 
svarspersonerna svarar uppriktigt på formuläret. Det krävs att många personer deltar i 
undersökningen för att den skall bli statistiskt tillitlig. 

Fördelen med undersökningar är att den ger en objektiv bild av resultatet. 

Undersökning: Val av metod 

Experiment blev den valda metoden för arbetet. Med olika experiment kan arbetets 
kvalité snabbt säkerställas. Anledning till att experiment valdes som metod för 
utvärdering var pga. att den är mindre tidskrävande och ger resultat snabbare. 
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5 Resultat 
5.1 Resultat för delmål 1: Utformning 
För att begränsa problemet specificeras ett antal faktorer från omgivningen som kan 
påverka trädets struktur. Vid val av faktorer är deras påverkan på trädets struktur 
viktigast, men även hur enkel en faktor i praktiken är att implementera. Faktorerna 
skall även vara relevanta ur ett spelmiljö perspektiv. Ovanliga händelser i 
omgivningen såsom skogsbrand, översvämning och skadeinsektsangrepp utesluts för 
att de inte sker regelbundet utan av en mer slumpmässig karaktär. Faktorer som är av 
mer biologiskkaraktär såsom näringspåverkan av träd har uteslutits ur arbetet. 

Nedan redovisas ett antal tänkbara faktorer som kan användas i en tillämpning. 

1. Ljustillgång. Ljus är en av de större faktorerna som påverkar trädets 
utveckling. Ljus påverkar hur mycket energi ett träd kan producera vilket i sin 
tur leder till mycket ett träd kan växa (Takagi, 2002). Ett träd strävar alltid 
efter att växa i den riktningen som ljuset kommer ifrån och detta påverkar 
trädets struktur vilket t.ex. yttrar sig genom att trädet böjer sig för att nå solen 
strålar. Ljus är en faktor som förekommer i många dataspel. Ljusintensiteten 
brukar variera i dataspel beroende på hur skuggor faller. Ljus är en mycket 
lämplig faktor utifrån ett dataspels perspektiv. 

2. Vattentillgång. Hur mycket vatten trädet har tillgång till påverkar tillsammans 
med ljus hur mycket energi ett träd kan producera. Hur stor vattentillgång ett 
träd har påverkar hur mycket trädet kan växa. Vatten är en faktor som 
förekommer i spel men främst som sjöar och bäckar och inte som 
vattenkoncentration i jorden. Denna faktor är inte vanligt förekommande i 
dagens datorspel. 

3. Gravitation. Gravitationen påverkar hur trädets grenar böjer sig mot marken. 
Grenar som är större böjer sig mer och grenar som är mindre böjer sig mindre. 
Gravitation är något som de flesta moderna datorspel innehåller. Denna faktor 
är därför väldigt lämplig att använda i en tillämpning. 

4. Vindpåverkan. Vinden påverkar hur trädets struktur utformas. Blåser det 
vindar från ett och samma håll under en längre tid påverkas trädets grenar 
genom att böja sig bort från blåsten. Vind är något som inte förekommer 
speciellt ofta inom datorspel, men det betyder inte att spelvärlden inte 
modelleras med hänsyn till vind. 

5. Jordmån. Hårdheten i marken påverkar hur mycket rötterna kan utveckla sig 
vilket påverkar hur mycket vatten ett träd kan uppta. Hur mycket vatten ett 
träd upptar påverkar hur mycket trädet växer. Olika jordmåner är något som 
spelvärldar delvis innehåller. Många spel innehåller varierande terränger 
såsom skogar, ängar, öknar, kullar och berg. 

Vid val av lämpliga faktorer från omgivningen som skall påverka trädets struktur 
valdes ljus, vind och gravitation. Anledningen till att just dessa faktorer valdes vara 
att de är lämpliga för dataspel och att de enkelt kan representeras med hjälp av 
vektorer. L-system i sitt grundutförande innehåller en vektor som används för att 
representera omgivningens påverkan på trädstrukturen. Genom att addera ihop ljus, 
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vind och gravitation får trädet en global omgivnings faktor för påverkan. Additionen 
utförs enligt formeln nedan: 

nGravitatioVindLjusOmgivning VVVV
rrrr

++=  

För att påverka hur mycket en gren böjs används värdet e. Ett lågt värde på e gör att 
grenen påverkas lite av omgivningen och ett högt värde gör att grenen påverkas 
mycket. Grenens riktning påverkan av omgivningsvektor enligt formeln nedan: 

 
Figur 8. Visar böjningen av grenens vektor H med omgivningens påverkan T enligt L-
system. 

Anledningen till att inga andra tänkbara faktorer inkluderades var att dessa inte i 
samma utsträckning finns representerade i dagens datorspel och att de inte påverkar 
trädstrukturen lika markant som de valda gör. 

Systemet utformades efter huvudkriteriet att vara flexibelt. Flexibiliteten skulle göra 
det enkelt att generera olika trädmodeller. Flexibiliteten åstadkoms genom att 
användaren tillåts definiera L-system reglerna för ett träd direkt i en textfil. Denna 
lösning är mycket dynamisk och gör det lätt för användaren att snabbt ändra 
strukturen på ett träd. Nackdelen med lösningen är att det är tidskrävande att göra 
läsningar från hårddisk regelbundet vilket kan leda till att implementationen blir 
långsam. 

För att göra systemet lätt att utöka och bygga vidare på delades systemet upp i tre 
olika delkomponenter: teckensekvensgenerering, strukturgenerering och 
modellgenerering. Varje komponent har ansvar för att genera en del i processen för att 
generera ett träd.  

1. I teckensekvensgenerering utvecklas axiomet med L-system reglerna i ett 
förutbestäm antal utvecklingar. Ut från teckensekvensgenereringen kommer en 
lång teckensekvens som beskriver hur trädet skall byggas upp. 

2. I strukturgenereringssteget används teckensekvensen som tidigare steg 
genererade. Teckensekvensen läses och utifrån den skapas koordinater och 
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egenskaper för varje grensegment. Strukturgenereringen använder sig av L-
system reglerna för att tolka teckensekvensen. Varje grensegment manipuleras 
med omgivningsvektor för att böja den enligt vektorns riktning. Ut från 
strukturgenereringen kommer en lista som innehåller varje grensegment. Efter 
detta steg är trädet endast ett skelett som visar var grenarna skall vara 
placerade och vilka egenskaper de har. 

3. I modellgenereringssteget används skelettet från tidigare steg för att skapa 
geometri kring trädet. För varje grensegment i listan skapas en cylinder med 
egenskaperna från grensegmentet. Ut från detta steget kommer en lista med 
koordinater som sedan kan användas för att rendera trianglar för att visualisera 
trädet. 

Tackvare att systemet har designats i moduler kan olika delar i systemet bytas ut. Om 
t.ex. en annan teknik för modellgenerering skall tillämpas är det bara att byta ut 
modellgenereringskomponenten. 

Systemdesignen ser ut som följande: 

 
Figur 9. Visar designen för teckensekvensgenereringssteget. 
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+StructureGenerator()
+generateStructure(inout sequence : const string, inout treeStructure : TreeStructure)
+generateModel(inout tree : const TreeStructure, in numSides : int) : ModelStructure
-validCharacter(in character : char) : bool
-evaluateAndGenerate(in id : const char, in value : double, inout treeStructure : TreeStructure, inout stateStack : StateStack)
-evaluateAndGenerate(in id : const char, inout stateStack : StateStack)

-m_waterAccess : double
-m_scale : double
-m_branchId : unsigned long
-m_tropism : Vec3

StructureGenerator

+StateStack()
+~StateStack()
+push()
+pop() : State
+rotate(in angle : double, inout axis : const Vec3)
+translate(inout translation : const Vec3, inout tropism : const Vec3, in bendValue : double)
+move(inout move : const Vec3)
+setWidth(in width : double)
+getCurrentState() : State &
+getPreviousState() : const State &
+getDepth() : int

-m_imp : StateStackImp *
math::StateStack

+State()
+translate(inout vector : const Vec3, inout tropism : const Vec3, in bendValue : double)
+rotate(in radianAngle : double, inout axis : const Vec3)
+transform(inout vector : const Vec3) : Vec3
+move(inout move : const Vec3)
+setWidth(in width : double)
+getPosition() : const Vec3 &
+getWidth() : double
+setId(in id : unsigned long)
+getId() : unsigned long

-m_position : Vec3
-m_orientation : Quaternion
-m_width : double
-m_id : unsigned long

math::State

+Vec3()
+Vec3(in x : double, in y : double, in z : double)
+normalize() : const Vec3 &
+length() : double
+lengthSquared() : double

+x : double
+y : double
+z : double

math::Vec3

+Quaternion(in scalar : double, inout vector : const Vec3)
+Quaternion(inout axis : const Vec3, in radianAngle : double)
+operator *=(inout quaternion : const Quaternion) : const Quaternion &
+conjugate() : const Quaternion &
+rotate(inout vector : const Vec3) : Vec3
+operator +=(inout quaternion : const Quaternion) : const Quaternion &
+length() : double
+normalize() : const Quaternion &
+operator /=(in scalar : double) : const Quaternion &

-m_scalar : double
-m_vector : Vec3

math::Quaternion

1

1

1

1

1

*

1 1

1

1

+ConfigFile(inout fileName : const string)
-m_configFileValues : ConfigFileValue

ConfigFile::ConfigFile

1

*

+start : Vec3
+end : Vec3
+width : double
+parent : unsigned long
+depth : int
+normal : Vec3

«struct»BranchSegment

1

*

 
Figur 10. Visar designen för strukturgenererings och modellgenererings stegen. 

   

5.2 Resultat för delmål 2: Implementation 
De faktorer som valdes i delmål 1 tillämpas i en implementation för att kunna 
utvärdera deras påverkan på ett träds struktur. Som bas för implementationen 
användes L-system. Det är dock inte nödvändigt att implementera hela L-systemet 
utan endast de väsentliga för att generera önskvärt träd. Endast ett fåtal regler krävs 
för att genera trovärdiga trädmodeller med L-system. 

Implementationen delades upp i tre steg där det första steget genererade en 
teckensekvens med hjälp av L-system. Det andra steget utifrån teckensekvensen 
genererar enkla grenar med olika längd och tjocklek. Det tredje steget genererade en 
modell bestående av vertex-punkter utifrån resultatet från steg två. Appendix A visar 
designen av implementationen och i Appendix B finns källkoden.  
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5.2.1 Teckensekvensgenerering 

Detta genereringssteg har i syfte att med hjälp av L-system generera en teckensekvens 
som representerar trädets struktur. Teckensekvensen innehåller information för varje 
gren såsom längd, tjocklek och förgreningar. Ett exempel på hur en teckensekvens 
kan se ut är följande: 

!(1)F(l)[!(1.4)F(10)[+(25)&(a)F(9)A]/(d)[&(a)F(8)A]/(e)[&(a)F(11)A]] 

Varje tecken är en operation som påverkar träd strukturen enligt L-system 
(Prusinkiewicz & Lindenmayer, 1990). Ett tillägg till L-system har utnyttjats och det 
är utropstecknet (!) som används för att representera en grens tjocklek. Tidigare 
exempel är en utveckling från axiomet: !(1)F(l)A  

med regeln: A=[!(1.4)F(10)[+(25)&(a)F(9)A]/(d)[&(a)F(8)A]/(e)[&(a)F(11)A]] som 
har genererat teckensekvensen. 

Teckensekvensen representeras i lösningen av en Standard Template Library 
(förkortat STL) String (svenska sträng). En teckensekvens innehåller både tecken som 
representerar olika regler i L-system och numeriska värden. Ett numeriskt värde i 
teckensekvensen är det värdet som omsluts av parenteser och följer efter ett 
regeltecken. För att utföra beräkningar på ett numeriskt värde måste det konverteras 
från en sträng till en numerisk datatyp. Konverteringen mellan typerna sker med hjälp 
av Boost lexical_cast. Boost är ett programbibliotek liknande STL. När beräkningar är 
utförda på ett värde måste värdet konverteras om till en sträng igen och det sker också 
med Boost lexical_cast. Anledningen till att numeriska värden representeras direkt i 
strängen är att det underlättade implementationen då all data kan lagras på samma 
sätt. En annan lösning är att representera tecknen i en teckensekvens med olika objekt 
i en STL vektor (eng. Vector). Nackdelarna med en vektor baserad lösning är att 
resultatet är svårtolkat och svårt att felsöka. Fördelen med vektor lösningen är att den 
troligtvis skulle vara snabbare pga. att konvertering mellan sträng och numerisk 
datatyp undviks. En fördel med lösningen som valdes är att teckensekvenser såsom 
axiomet kan laddas direkt ur en textfil och användas istället för att behöva konverteras 
om till andra datatyper. 

För att göra lösningen flexibel och testbar används textfiler för att lagra trädspecifika 
regler. Det finns tre typer av regler som kan lagras i textfiler: 

1. Ett tecken kan användas för att representera en sekvens av andra tecken. När 
en utveckling av en sekvens där tecknet förekommer ersätts tecknet med 
sekvensen. Ett exempel på detta är: A=F(10)A. Vid en utveckling kommer A 
att ersättas med F(10)A. Om utvecklingen upprepas fem gånger kommer 
resultatet att bli som följande: F(10)F(10)F(10)F(10)F(10)A. 

2. Ett teckens numeriska värde kan multipliceras med en konstant. När en 
utveckling av en sekvens sker multipliceras det numeriska värdet för ett visst 
tecken med en konstant. Ett exempel är: F=2. Vid en utveckling kommer det 
numeriska värdet som tillhör tecknet F att multipliceras med två. Exempelvis 
ger F(1) efter att ha utvecklats tre gånger resultatet F(8). 
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3. Ett teckens numeriska värde kan representeras med ett annat tecken. När en 
utveckling av en sekvens sker byts representanten ut mot dess värde. Ett 
exempel är: F(k) där k = 2. När exemplet utvecklas blir det F(2). 

Tillsammans med axiomet och dessa regler kan trädstrukturer genereras med hjälp av 
L-system till en teckensekvens. 

5.2.2 Strukturgenerering 

I detta steg används resultatet från teckensekvensgenereringen för att skapa en enkel 
grafisk trädstruktur. Teckensekvensen utvärderas från dess början där varje tecken 
tolkas enligt L-systemet. Tolkningen används sedan i en tillståndsstack som lagrar det 
aktuella tillståndet. Om tolkningen påverkar det aktuella tillståndet uppdateras det. 
När en vänster hakparantes ([) från teckensekvensen tolkas läggs ett nytt tillstånd på 
tillståndsstacken som innehåller tidigare tillstånds värden. När en höger hakparantes 
(]) från teckensekvensen tolkas tas det aktuella tillståndet bort från tillståndsstacken 
och tidigare tillstånd blir det aktuella. 

För att representera riktningen i ett tillstånd används kvaternioner. En av 
anledningarna till att kvaternioner används är för att de är effektivare än 
rotationsmatriser (Verth & Bishop, 2004). En annan anledning är att de inte är 
begränsade av Gimbal lock vilket gör att de inte är rörelse begränsade och kan därför 
röra sig fritt i alla riktningar (Hart, Francis & Kauffman, 1994). 

När tecknet F påträffas betyder det att en ny gren skall skapas. Det numeriska värdet 
efter tecknet F blir den nya grenens längd. Grenen är en normaliserad vektor (0,1,0) 
som skalas med längden och roteras enligt det aktuella tillståndet.  

Omgivningen påverkar grenen genom att böja den från omgivningsvektorn. 
Omgivningsvektor är en kombination av solljus, vind och gravitations vektorerna som 
adderas ihop. Hur mycket en gren påverkas beror på hur mycket vidmomentet i 
grenens rot blir. För att beräkna vidmomentet används kryssprodukten mellan grenens 
vektor och omgivningsvektorn (Prusinkiewicz & Lindenmayer, 1990). 
Kryssprodukten skalas med en faktor som representerar hur böjbart trädet är. Grenen 
roteras kring kryssproduktens riktning med kryssproduktens längd.  

Vid varje förlängning av en gren sparas grenens start- och slutpunkt. För att i senare 
steg generera en cylinder kring grenen sparas en normal, grenens tjocklek och ett id-
nummer till grenens förälder.   

Utifrån detta steg kan en enkel trädstruktur visualiseras med hjälp av linjer mellan 
grenarnas start- och slutpunkter. 

5.2.3 Modellgenerering 

I denna fas används grenstrukturen från föregående steg för att generera en 
tredimensionell modell. För att skapa en tredimensionell modell genereras en cylinder 
kring varje grensegment. Cylindern genereras med hjälp av två cirklar. En cirkel 
skapas genom att rotera en vektor med samma riktning som normalen kring grenens 
riktning. Vektorn är skalad med hälften av tjockleken. Antalet rotationer för att rotera 
ett helt varv beror på hur många sidor cylindern skall ha. Ett exempel: för att generera 
en cylinder med fyra sidor måste vektorn roteras fem gånger där varje rotation är 
360°/4=90°. Vid varje rotering sparas den roterade vektorns position. De 
undansparade positionerna adderas ihop med grenens startpunk eller slutpunkt för att 
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förflyttas till grenen början. För att minska skarvarna mellan två grensegment är 
cirkeln i grenens startpunkt skalad för att ha samma tjocklek som grenens förälder. De 
slutgiltiga punkterna för cylindern sparas undan för att användas vid rendering. Vid 
rendering används punkterna från cirklarna vid cylinderns start- och slutpunkt för att 
skapa trianglar för att visualisera cylindern. 

5.3 Resultat för delmål 3: Utvärdering 
För att utvärdera huruvida implementationen är lämplig för tillämpning i dataspel 
genomförs ett antal experiment.  

Testdator som användes har följande specifikation: 

Processor:   AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 2.40GHz 

Minne:   2GB RAM 333MHz 

Hårddisk:  160GB Samsung HD160HJ 

Grafikkort:  ATI Radeon X1950 

Operativsystem: Windows XP Professional 2002 SP2 

Experimenten är utformade för att mäta tiden som en trädgenerering tar att utföra. 
Anledningen till att tid är en intressant faktor att mäta är för att ge en indikation om 
hur långa starttiderna en bana i ett dataspel som använder procedurell trädgenerering 
skulle få. Det är just tidsåtgången vid generering i dataspel som skiljer procedurell 
generering från förmodellerade modeller och därför är det viktigt att påvisa skillnaden 
med tester.  

Inga tester som påvisar skillnaden i utvecklingstid mellan ett procedurellt genererade 
träd och förmodellerade träd genomförs, anledningen till detta är att denna faktor 
mycket beror på hur snabb modelleraren är på att skapa träd. Rent generellt är det 
mycket kortare utvecklingstid på procedurellt genererat material än handskapat 
material (Roden & Ian Parberry, 2004).  

Minnesåtgång är inte lika intressant att mäta p.g.a. att en procedurellt genererad 
modell inte nödvändigtvis kommer att använda mer minne än en förmodellerad 
modell. Det kan dock finnas minnesfördelar med en förmodellerad modell då det 
enklare går att optimera bort onödiga polygoner än i en procedurellt genererad 
modell. Hur optimerad en förmodellerad modell är beror självklart på hur duktig 
personen som skapar modellen är. Det är svårt att uppskatta eventuella skillnader i 
minnesåtgång mellan förmodellerade modeller och procedurellt genererade modeller 
och därför genomförs inte några sådana tester. 

5.3.1 Resultat för genereringstider 

Detta experiment är utformat för att mäta systemets genereringstider för ett specifikt 
träd. Experimentet mäter tiden det tar att generera en komplett trädmodell utifrån 
förutbestämda regler. I experimentet genereras totalt tio träd där träden utvecklas från 
en gång till tio gånger. Träden genereras utan någon inverkan från omgivningen för 
att förtydliga trädens struktur. Genereringstiden är densamma för träd som genereras 
med påverkan från omgivningen som för de som inte gör det. Varje träd genererades 
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med cylindrar som hade tio sidor per grensegment. För att mäta tiden användes en 
Query Preformance Timer som ger väldigt exakta mätresultat. 

För att minska externa faktorers inverkan på resultatet genomfördes varje test 1000 
gånger för varje träd som utvecklades från en till fem och 100 gånger för resterande 
träd. Anledningen till att fler tester genomfördes på utvecklingarna ett till fem var att 
de genereras snabbare och är därför mer känsliga för extern påverkan. Externa 
faktorer inkluderar bland annat bakgrundsprocesser, cashning och I/O som kan 
förbättra eller försämra testresultatet. Resultatet som redovisas är medelvärdet från 
alla testomgångar för varje utveckling. Testerna genomfördes när Windows var 
omstartat och utan några andra program igång i bakgrunden. 

Trädet som användes som modell har följande regler enligt L-systemet: 

Axiom: !(1)F(l)A 

A = [!(1.4)F(10)[+(25)&(a)F(9)A]/(d)[&(a)F(8)A]/(e)[&(a)F(11)A]] 

 F(x) = F(1.05 * x) 

!(x) = !(1.4 * x) 

Förgrenings vinkel: a = 90 

Divergens vinkel 1: d = 30 

Divergens vinkel 2 : e = 285 

Tjockleks ökning: w = 2 

Längd ökning l = 30 

Resultatet blir som följer: 

 
Figur 11. Visar ett träd som har utvecklats en till sju gånger. 
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Figur 12. Visar ett träd som har utvecklats åtta till tio gånger. 

 

Tabell 1. Genereringstider 

 

Evolveringar 
Teckensekvens 
genererings tid 

Struktur 
genererings tid 

Modell 
genererings tid Total tid 

1 0,000234 0,000133 0,000798 0,001165
2 0,000339 0,000251 0,000914 0,001504
3 0,000684 0,000613 0,001154 0,002451
4 0,001808 0,001672 0,002091 0,005571
5 0,004753 0,00457 0,005461 0,014784
6 0,013791 0,014016 0,014061 0,041868
7 0,040819 0,043259 0,039157 0,123235
8 0,123854 0,13211 0,112186 0,36815
9 0,382036 0,392695 0,327397 1,10213

10 1,15679 1,17795 0,989384 3,32412
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Figur 13. Visar resultat från tidsmätningen av genereringstiderna för ett träd. 
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Testresultaten visar att desto fler utvecklingar trädet gör desto längre blir 
genereringstiden. Det är främst träden som har utvecklats fem till sju gånger som är 
tillräckligt visuellt tilltalande för att användas i spel. Utvecklingar över sju gånger får 
träden att bli väldigt grentäta vilket gör att de inte längre ser ut som verkliga träd. 
Grensegmentens ökning är ungefär tre gångers fördubbling vid varje utveckling. 
Enligt tabellen nedan: 

Tabell 2. Visar hur många grensegment som genereras för varje utveckling av ett 
specifikt träd. 

 
Utvecklingar Gren segment 

1 5 

2 17 

3 53 

4 161 

5 485 

6 1457 

7 4373 

8 13121 

9 39365 

10 118097 

 

Om vi uppskattar att en eventuell skog i ett dataspel består av 100 träd skulle det 
relativt snabbt gå att genera träden inom en godtycklig tid. Tabellen nedan visar hur 
långa genereringstiderna för en skog bestående av 100 unika träd skulle bli: 

Tabell 3. Visar genereringstiderna för en skog bestående av 100 träd. 

 
Utvecklingar Tid 

5 1.47839s 

6 4.1868s 

7 12.3235s 
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5.3.2 Resultat för omgivningens påverkan på ett träd 

För att utvärdera hur omgivningen påverkar ett träd som genererats med systemet 
utfördes ett antal experiment. Experimenten gick ut på att generera modeller med 
olika omgivningsfaktorer som påverkade dem. Dessa experiment försöker inte 
jämföra genererade trädmodeller med verkligheten utan hur de är trovärdiga ur ett 
dataspelsperspektiv. Trädmodellen som används i experimenten är densamma som 
användes tidigare för att mäta genereringstiderna. 

5.3.2.1 Träd opåverkat från omgivningen 

Experimentet går ut på att generera trädmodeller som är helt opåverkade av 
omgivningen. Resultatet används som en måttstock för att påvisa skillnaden mellan 
opåverkat träd och påverkade träd 

 
Figur 14. Visar ett träd som är helt opåverkat från omgivningen. 

5.3.2.2 Träd påverkat av solljus 

Experimentet går ut på att generera trädmodeller som är påverkat av solljus. Träden 
påverkas av solljus som kommer rakt ovanifrån. Hypotesen är att grenarna på trädet 
skall böja sig i den riktningen som solljuset kommer ifrån. 

 
Figur 15. Visar träd som har påverkats av solljus. 

 
Figur 16. Visar samma ursprungs träd men som har påverkat olika mycket av solljus. 

Resultatet visar vid jämförelse med det opåverkade trädet att grenarna har böjt sig 
uppåt för att möta solljuset. Hypotesen för påverkan stämmer bra in med resultatet. 
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5.3.2.3 Träd påverkat av vind 

I detta experiment utsätts träden för vind från höger. Hypotesen är att grenarna skall 
böja sig bort från vinden mot vänster. 

 
Figur 17. Visar träd som har påverkats av vind från höger. 

 
Figur 18. Visar samma ursprungs träd men som har påverkats olika mycket av vind. 

Vid jämförelse med det opåverkade trädet visar resultatet att trädet har böjts till 
vänster bort från vinden. Resultatet för träd som påverkas av mycket vind blir lite 
missvisande då stammen böjs alldeles för mycket i förhållande med resten trädet.  

5.3.2.4 Träd påverkat av gravitation 

I detta experiment utsätts trädet för gravitation som enligt hypotesen skall böja 
grenarna ner mot marken. 

 
Figur 19. Visar träd som har påverkats av gravitation. 

 
Figur 20. Visar samma ursprungs träd men som har påverkats olika mycket av 
gravitation. 
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Resultatet från experimentet visar i jämförelse med det opåverkade trädet att grenarna 
böjer sig mot market och påverkas alltså av gravitation. Grenarna böjer sig dock ner 
under marken vilket de borde begränsas att inte göra. 

5.3.2.5 Träd påverkat av gravitation och vind 

I detta experiment utsätts trädet för både gravitation och vind samtidigt. Enligt 
hypotesen bör grenarna böja sig ifrån vinden och mot marken. Vinden kommer som 
tidigare från höger. 

 
Figur 21. Visar träd som har påverkats av både vind och gravitation. 

Resultatet visar i jämförelse med träden som endast påverkas av vind att gravitationen 
påverkar grenarnas riktning genom att böja dem mot marken. Vid en jämförelse av 
träd som endast påverkats av gravitation visar resultatet att trädet böjer sig bort från 
vinden. Hypotesen stämmer bra överrens med resultatet. 

5.3.2.6 Träd som påverkas av solljus, vind och gravitation 

I detta experiment kombineras solljus, vind och gravitation för att påverka trädet. 
Hypotesen är att trädet skall böja sig mot solljuset, bort från vinden och mot marken. 

 
Figur 22. Visar träd som har påverkats av solljus, vind och gravitation.  

Resultatet visar att trädet böjer sig bort från vinden i jämförelse med ett opåverkat 
träd. Trädet böjs mot marken vid jämförelse med det opåverkade trädet. Om resultatet 
jämförs med trädet som har påverkats av vind och gravitation är det tydligt att 
grenarna inte böjer sig lika mycket mot marken. Anledningen till att grenarna inte 
böjer sig mot marken är för att solljuset drar grenarna till sig. Hypotesen för 
experimentet stämmer överrens med resultatet. 
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5.3.3 Resultat av systemets flexibilitet 

För att utvärdera hur flexibelt systemet är genererades två olika sorters av träd som är 
helt olika varandra. Det första trädet som genereras ät ett bonsaiträd och det andra en 
vanlig gran. Eftersom systemet läser in textfiler som definierar trädstrukturen bör det 
vara ganska enkelt att skapa nya typer av träd. 

Bonsaiträdet har följande L-system regler: 

Axiom: !(1)F(30)A 

A = [!(1.5)F(20)/(50)[F(19)B]/(280)[F(23)B]] 

B = [F(11)[F(8)A]&(45)+(45)[F(9)A]+(260)[F(7)A]]   

F(x) = F(1.1 · x) 

!(w) = !(1.5 · w) 

Trädets böjbarhet är: 0.005 

Trädet påverkas av följande faktorer: Solljus rakt ovanifrån och med vind från vänster 
till höger och in i bilden. 

 
Figur 23. Visar ett bonsaiträd genererat av systemet. 

Granen har följande regler enligt L-systemet: 

Axiom: !(1.2)F(40)A 

A = !(1.2)F(5)&(80)[/(115)F(5)B]&(60)[/(115)F(5)B]&(60)[/(115)F(5)B]&(60) 

[/(115)F(5)B]&(60)[/(115)F(5)B]&(60)[/(115)F(5)B]F(5)A] 

B = [!(0.9)[+(50)F(7)C][+(310)F(7)C]F(10)B] 

C = [!(0.8)[+(50)F(3)][+(310)F(3)]F(5)] 

F(x) = F(1.05 · x) 

!(w) = !(1.2 · w) 

Granen påverkas inte av omgivningen. 
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Figur 24. Visar en gran som har genererat med systemet. 

Som resultatet visar går det att generera träd med olika utseende med systemet. Det är 
dock komplicerat att utifrån ett tilltänkt träd definiera L-system regler för att generera 
trädet. Det är svårt att se den visuella kopplingen mellan L-systemets regler och det 
slutgiltiga resultatet. Detta är en stor brist i L-systemet som även detta system lider av. 
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6 Slutsats 
För att summera resultatet från projektet visade det sig att det är möjligt att tillämpa 
kontextberoende generering av träd i dataspel. Med den implementation som 
användes i projektet gick det att generera visuellt tilltalande och trovärdiga träd på 
mindre än ett par millisekunder. Utifrån resultatet är en tillämpning i ett dataspel fullt 
möjligt. Implementationen har dock inte testats i ett dataspel och därför kan dess 
användbarhet inte garanteras till fullo. Resultatet visar att systemet är kapabelt att 
genererar träd som påverkats av faktorer från omgivningen. Påverkan på träden har 
visat sig vara trovärdigt men inte alltid helt biologiskt korrekt. Systemet har visat sig 
vara flexibelt då det går att generera olika typer av träd såsom ett bonsaiträd och ett 
granträd. Flexibiliteten har möjliggjorts genom att trädens L-system regler lagras i 
textfiler.  

Relativt få större problem har kantat projektet. Mycket av de problem som har 
uppstått har varit inom de mer matematiska delarna av arbetet. Mest jobb har det varit 
att få grenarna att böja sig efter omgivningsvektorn. Såhär i efterhand kan det 
konstateras att mer rigorösa tester av de matematiska delarna av arbetet skulle ha 
genomförts. Implemenationen har vissa brister vid avrundning av flyttal vilket yttrar 
sig i att grenar ibland böjs på konstiga sätt mot omgivningen påverkan istället för bort 
från den.  

Det som blev bäst i arbetet var arbetet med L-system. Implementationen av L-system 
blev väldigt enkel och smidig. Tackvare att definieringen av reglerna för L-systemet 
lyftes ut till textfiler gjorde det att det enkelt gick att testa nya trädstrukturer. Även 
omgivningens påverkan gick att ändra från textfiler vilket gjorde det lätt att testa olika 
förhållande för träden. 

6.1 Diskussion 
Resultatet från detta arbete innebär att kunskap om generering av träd har överförts 
från biologisk generering till procedurell generering anpassad för dataspel. Arbetet 
har ökat förståelsen om vad som är möjligt att åstadkomma med procedurell 
generering. Mycket av det material som finns i moderna dataspel såsom träd och 
växter kan med hjälp av detta arbete i framtiden helt procedurellt genereras. I en 
förlängning kommer detta arbete att bidra till att utvecklingstider för ett dataspel 
minskar. Minskande utvecklingstider betyder att ett dataspel bli billigare att 
producera. Billigare produktion gör det möjligt för fler mindre spelstudios att lyckas 
producera framgångsrika spel. 

6.2 Framtida arbete 
För att utveckla vidare på detta arbete finns det en rad med potentiella arbeten. Ett 
arbete är att utveckla en bättre algoritm för att generera den tredimensionella 
modellen kring trädets skelett. Implementationen av modellgeneratorn i detta arbete är 
av enklaste slaget vilket visar sig i resultatet där sprickor mellan grensegment uppstår.  

Ett annat arbete är att skriva en effektivare trädgenererare som inte bygger på att 
konvertera data från nummeriska värden till strängar och viceversa. En effektivare 
struktur är fullt möjlig att skapa som kan generera träd mycket snabbare än den 
modell som användes i arbetet.  
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En annan förbättring skulle vara att förenkla hur L-systemet definieras i textfilerna för 
att göra det enklare för användare att förstå hur ett träd skall beskrivas. Detta skulle 
kunna genomföras genom att de L-system specifika symbolerna byts ut mot 
lättförståliga namn.  

En annan aspekt av arbete som kan utvecklas är att öka interaktionen mellan 
omgivningen och trädet. Genom att öka interaktionen går det att generera träd som 
mer biologiskt efterliknar riktiga träd. En faktor från omgivningen som är speciellt 
intressant för trädets struktur är ljusupptagning. Trädets grenar blir beroende av att 
sträva efter ljus och där grenar som inte får tillräckligt mycket solljus avlägsnas. 

Skulle arbete utvecklas vidare skulle sannolikt procedurell texturering och animering 
integreras med arbetet. Även att träden blir mer påverkbara av omgivningen med lite 
mer udda faktorer såsom skogsbrand, skadeinsekter eller torka. Systemet skulle även 
göras mer komplett med möjligheter att även generera andra former av växtlighet som 
innefattar bland annat buskar och blommor. 
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