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1 Introduktion
Level of Detail-nivåer, hädanefter nämnda som LOD-nivåer, skapades som ett system 
för att underlätta renderingen av komplexa 3D-objekt redan under mitten på 70-talet 
(James H. Clark, Communications of the ACM, 1976). Idag använder sig i princip 
alla moderna spel utav LOD-nivåer. LOD-nivåerna fungerar vanligtvis på så sätt att 
man med olika algoritmer skalar ner detaljerna på objekt som ligger långt bort från 
kameran  eller  som inte  är  i  fokus.  All  3D-modeller  är  uppbyggda  av  så  kallade 
polygoner, vilket är plana ytor som utgörs av 3 eller fler hörn. När jag i mitt arbete 
skriver ”trianglar” menar jag just polygoner med tre hörn, vilket är den vanligaste 
typen av polygoner för spel. Ju fler polygoner ett objekt har, desto mer detaljerad kan 
modellen bli. Oftast skapas 3D-modellerna till ett spel med ett fåtal versioner som går 
från ett högt till ett lågt polygonantal. Genom att successivt byta till modellerna med 
lägre polygonantal ju längre bort från kameran de hamnar kan man hindra datorn från 
att göra avancerade beräkningar på objekt där den extra detaljnivån ändå inte skulle 
synas  p.g.a.  deras  avstånd  från  kameran.  Denna  besparade  datorkraft  kan  istället 
användas till att rendera sådant som är nära kameran med extra hög detaljnivå. Det är 
således lätt att förstå att LOD-nivåer är en väldigt viktig del av dagens spel.

I detta arbete kommer jag att jämföra automatiskt och manuellt-skapade LOD-nivåer 
för  att  se  vilken  av dessa metoder  som är  mest  fördelaktig.  Jag kommer  även att 
undersöka hur många eller få LOD-nivåer som krävs för att man inte ska upptäcka 
bytet mellan nivåer samt om texturer har påverkan på LOD-nivåer.
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2 Bakgrund
Level  of  Detail  blir  direkt  översatt  till  svenska  ”detaljnivå”  och  involverar  i 
datorgrafik  att  man sänker detaljnivån på ett  objekt beroende på olika parametrar, 
exempelvis avståndet från kameran, objektets hastighet, med mera. Skälet till att göra 
detta är att man vill att objekten ska ha så lågt polygonantal som möjligt utan att det 
uppstår oönskade kanter och artefakter. Detta gör att mindre processorkraft går åt att 
beräkna polygonernas position och transformationer. I realtidsapplikationer resulterar 
det i högre bilduppdateringsfrekvens, och 3D-grafik som behöver förrenderas sänker 
det renderingstiden för scenen. Level of Detail brukar förkortas LOD.

Då realtidsapplikationer  (exempelvis  spel)  får  mer  processorkraft  över,  kan denna 
användas  till  att  göra objekt  nära kameran  mer  detaljerade.  Utan LOD skulle  alla 
objekt således behöva ha ett  väldigt  lågt  polygonantal eller  så skulle  man behöva 
introducera t.ex. dimma i alla spel för att dölja att objekten direkt försvinner när de 
kommit en bit bort från spelaren.

Det finns även en slags Level of Detail för texturer, kallat mipmapping, och fungerar 
helt enkelt så att texturen på ett objekt successivt byts ut mot texturer med allt lägre 
upplösning. Detta gör att datorn kan hålla fler texturer i minnet, och därmed visa upp 
högre upplösning på de texturer som är nära betraktaren, vilka faktiskt gynnas utav 
den extra texturupplösningen.

Den första Level of Detail-algoritmen introducerades redan på mitten av sjuttiotalet 
av  James  H.  Clark  (James  H.  Clark,  Communications  of  the  ACM,  1976),  som 
presenterade  en grundläggande algoritm för  att  sänka detaljnivån hos  en sfär,  och 
föreslog att en dodekaeder, dvs. en sfär som utgörs av tolv femsidiga kanter, inte kan 
skiljas från en sann sfär på tillräckligt  långt avstånd. Han ansåg att  denna  typ av 
simplifierade  modeller  skulle  användas  när  objekten  hade  låg  visuell  signifikans, 
exempelvis när de befinner sig långt bort från betraktaren, i synfältets ytterkant eller 
då de rör sig med hög hastighet. Level of Detail har således varit hett omdebatterat 
redan  vid  3D-grafikens  barndom,  men  först  på  senare  år  har  algoritmerna  tagit 
stormkliv framåt.

I dagsläget finns det många olika sätt för att skapa och hantera Level of Detail-nivåer. 
Det vanligaste är att man skapar LOD-nivåer för hand, för ökad kontroll och jämn 
kvalitet,  men det har även börjat  komma algoritmer  som kan reducera objekt och 
skapa  nivåer  åt  en.  Dessa  utvärderar  formen  på  ett  objekt  och  försöker  på  ett 
intelligent sätt skära ner på polygonantalet  där det är möjligt.  Det är viktigt  att de 
försöker behålla objektets generella form så att man på avstånd fortfarande kan tyda 
vad det är. Dessa algoritmer kan bland annat identifiera plana ytor, skarpa kanter och 
spetsiga punkter. De plana ytorna kan reduceras utan någon större förändring utav 
objektets profil, men exempelvis spetsar måste undvikas att reduceras då de utgör en 
tydlig  silhuett.  Algoritmerna  kan matas  med ett  värde som avgör  hur  mycket  den 
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reducerade formen får avvika från originalet innan den slutar reducera, eller så kan de 
reducera objektet tills det har nått ett visst polygonantal. 

Ett antal vanliga operationer som reduceringsalgoritmerna använder sig av är bland 
annat:

• Normalisering: Överlappande kanter och polygoner sållas bort.

• Vertexsimplifiering: Alla vertices inom ett  område svetsas samman till  en 
punkt.

• Kantsimplifiering: Kanter kortare än en viss längd sållas bort.

• Vinkel-baserad simplifiering:  Kanter  som bildar  en väldigt  spetsig  vinkel 
gentemot varandra sållas bort.

• Polygonstorlekssimplifiering:  Polygoner  som  har  en  area  mindre  än  ett 
tröskelvärde sållas bort.

• Polygonnormalssimplifiering:  Polygoner med näst-intill parallella normaler 
slås ihop.

(P. Astheimer & M.-L. Pöche, Virtual Reality Software and Technology, 1994)

Vissa reduceringsalgoritmer kan även dela upp objekten i flera bitar för att simplifiera 
objektets  topologi.  Till  exempel  kan  en  arm  separeras  från  torso  och  behandlas 
individuellt istället för att algoritmen måste ta till hänsyn ett komplext område som 
armvecket.  Denna  typ  av  operation  avråds  dock  i  de  flesta  fall,  då  skillnaderna 
gentemot originalet brukar bli allt för tydliga för att resultatet ska vara användbart.

De olika metoderna lämpar sig olika bra beroende på vilken typ av objekt man vill 
reducera.  Valet  kan  också  bero  på  om  man  vill  ha  en  algoritm  som  är  lätt  att 
implementera,  resurssnål  eller  en som reducerar  objekt  med så lite  artefakter  som 
möjligt. Man kan dela in alla LOD-algoritmer i 3 kategorier: kontinuerliga, diskreta 
och hierarkiska, eller CLOD, DLOD och HLOD enligt deras respektiva förkortningar.

Bland de kontinuerliga LOD-algoritmerna hamnar de som modifierar LOD-nivåerna i 
väldigt små steg, det vill säga tar bort en eller två vertices i taget. Detta görs direkt i 
spelmotorn,  till  skillnad mot diskreta och hierarkiska LOD-algoritmer där man har 
skapat LOD-nivåerna i förväg och endast byter mellan dem i spelkoden. Denna metod 
brukar  vara betydligt  mer  krävande,  då ett  objekt  måste  evalueras  och algoritmen 
måste appliceras för varje bilduppdatering. Det man tjänar är dock att man slipper all 
form av den så kallade poppnings-effekten som ofta kan uppstå när man byter mellan 
diskreta LOD-nivåer.

På nästa sida följer ett fåtal exempel på när det kan vara lämpligt att använda de olika 
typerna av algoritmer.
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2.1 Terräng
För  terräng  lämpar  sig  en  kontinuerlig  LOD-algoritm  väl,  då  terrängen  har  den 
egenskapen att betraktaren alltid befinner sig i närheten av en del av terrängen och 
långt ifrån en annan del. Detta betyder att landskapet behöver vara mer väldefinerat 
närmast kameran och successivt reducerat ju längre bort landskapet sträcker sig. Man 
brukar därför dela in landskapet i rutnät, så att de olika rutorna kan ha olika grader av 
detaljnivå. Detta i sin del kräver att landskapet mjukt blendas vid LOD-övergången 
för att det inte ska uppstå sömmar i rutnätet där man kan se under marken. 

Ett  annat  skäl  till  att  en  kontinuerlig  LOD-algoritm  fungerar  i  detta  fall  är  att 
landskapen oftast saknar hårda,  väldefinerade kanter.  Automatiska LOD-algoritmer 
såsom den kontinuerliga är inte intelligenta nog för att kunna avgöra vilka kanter som 
måste behållas för att hålla uppe definitionen av ett objekt, utan de följer endast ett 
mönster, exempelvis att radera varannan rad av polygoner. I äldre spel kan man därför 
se hur berg växer då de kommer närmare kameran. Nyare algoritmer kan dock lättare 
avgöra var landskapet kan reduceras utan att det märks lika mycket då de tar hänsyn 
till faktorer som t.ex. kameravinkel och höjdskillnader mellan vertices. (Lindstrom, P.  
Real-Time, Continuous Level of Detail Rendering of Height Fields, 1996)

2.2 Hårda objekt
För  hårda  objekt  som exempelvis  hus,  fordon och  inredning  används  med  fördel 
diskreta  eller  hierarkiska  LOD-nivåer  beroende  på  objektets  uppbyggnad.  Som 
tidigare nämnt kan automatiskt genererade LOD-algoritmer inte pålitligt avgöra vilka 
polygoner som kan reduceras utan att definitionen förstörs, så diskreta och hierarkiska 
LOD-nivåer måste skapas manuellt.

2.2.1 Diskret Level of Detail
Precis som det låter betyder diskret LOD-nivå att man har definitiva detaljnivåer som 
man byter fram och tillbaka mellan istället för att interpolera resultatet. Vanligast är 
att man börjar med att skapa objektet med högst detaljnivå och utgår ifrån det när man 
bygger modellerna med successivt lägre detaljnivå.

Ett objekt med diskreta LOD-nivåer kan ha hur få eller många av dessa som helst. Det 
finns ingen gräns för hur många nivåer det kan finnas, utan begränsas endast av hur 
mycket  tid  grafikern  väljer  att  lägga  ner  på  objektet,  samt  hur  mycket 
hårddiskutrymme som kan undvaras för de olika modellerna. Ju färre LOD-nivåer det 
finns tillgängligt,  desto större blir  dock artefakterna vid övergången, vilket  är  den 
diskreta LOD-metodens största svaghet.

2.2.2 Hierarkisk Level of Detail
Hierarkisk Level of Detail är en slags vidareutveckling av diskret Level of Detail, så 
de två delar många likheter med varandra. Den största skillnaden är att då diskreta 
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LOD-algoritmer endast utför behandlingar på enskilda objekt utan att ta till hänsyn 
helheten, arbetar Hierarkiska LOD-algoritmer på grupper, ordnade enligt en hierarki. 
(Erikson C., HLODs for Fast Display of Large Static and Dynamic Environments, 
2001)

Som exempel kan vi ta ett hangarfartyg: Själva fartyget är ett enstaka stort objekt, och 
på fartyget sitter mindre flygplan. En diskret LOD-algoritm skulle sänka detaljnivån 
på  fartyget  och  flygplanen  vid  samma  avstånd,  men  en  hierarkisk  LOD-algoritm 
skulle se planen som en del av fartyget och döma dem till att ha mindre prioritet, och 
således börja sålla bort dem innan den ger sig på det stora fartyget.

Det skulle vara möjligt att manuellt reducera ner planen före fartyget om allt satt ihop 
till ett objekt, men här kan planens modeller återanvändas på andra ställen.

2.3 Organiska objekt
Organiska objekt är sådana som anses vara svåra att beskriva med plana ytor eller 
matematiska  kurvor.  Det  behöver  inte  vara  ”levande”  objekt,  som människor  och 
växter, men dessa passar bra in på denna kategori. Organiska objekt är oftast väldigt 
oregelbundna, men har en tydlig definition som måste bevaras, och därför används 
oftast diskreta LOD-nivåer för dessa objekt. Organiska objekt är sällan stora nog för 
att man ska behöva applicera en hierarkisk LOD-struktur på dem.

2.3.1 Billboards
För att representera till exempel en djungel krävs dock väldigt många växter, och även 
vid låga polygonantal på ca 200 trianglar per objekt, kan det bli stor belastning på 
hårdvaran om många växter visas på skärmen samtidigt. Därför kan det ibland löna 
sig att använda sig av så kallade billboards. Dessa är polygonplan som alltid är vända 
direkt mot kameran med en textur och en alfakanal som följer objektets kontur. På så 
vis kan man rendera ett helt träd med endast två trianglar om avståndet är tillräckligt.

Billboards går även att tillämpa på andra organiska objekt. I spelet Shogun: Total War 
behövdes t.ex. många människor ritas upp på skärmen samtidigt för att representera 
historiskt  korrekta  fältslag,  så  utvecklarna  använde  sig  av  billboards  för  detta 
ändamål. Dock behövdes varje karaktär renderas från flera håll för att kameran skulle 
kunna panorera runt dem, och varje gång billboarden ändrade vinkel syntes det ett 
tydligt hack. Träd behöver man inte skildra flera sidor på, så där räcker det med en 
bild som alltid är vänd mot kameran.

Ett specialfall av billboards finner man i spelet Trespasser från 1998. Där omvandlas 
3D-objekt till billboards direkt i spelmotorn när de är långt bort ifrån kameran. På så 
vis  kan  även  komplexa  objekt  som  byggnader  representeras  av  billboards.  När 
spelaren närmar sig objektet, sker en mjuk övergång till ett 3D-objekt åter igen. Dessa 
typer  av billboards  brukar kallas  för impostors.  Nyare spel som har använt sig av 
impostors är bl.a. Far Cry, Shadow of The Colossus och Second Life.
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3 Problemformulering

Den frågeställning jag har valt att jobba utefter under detta arbete är:

”Vilka metoder och objektegenskaper ger ett resultat med minst synlig deformation 
under byte av LOD-nivå för ett icke-organiskt objekt?”

De delmål jag fokuserade på med detta arbete var som följande:

• Skapa tre olika geometriska objekt (props) med detaljrikedom och topologi  
lämplig för ett modernt PC-spel. Objekten ska ha en varsin UV-map och en  
enkel textur.

• Producera ett realistiskt antal Level of Detail-nivåer för de olika objekten, där  
den  lägsta  LOD-nivån  har  under  en  femtedel  (1/5)  av  originalets  
polygonantal.

• Fastställ det antal LOD-nivåer som minst krävs för att deformationen i pixlar  
mellan två LOD-nivåer ligger på under tio procent (10%). 

• Ta  reda  på  om  texturer  har  någon  påverkan  för  uppfattningen  av  
poppningseffekten

• Ta  reda  på  om manuell  LOD-reduktion  ger  bättre  resultat  än  automatisk  
reduktion.

De tröskelvärden som jag har valt att anse vara acceptabel deformation (10%) och 
polygonantal (1/5 av orginalet) är endast godtyckliga mått och inte baserade på några 
tidigare mätvärden eller konventioner. 
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3.1 Metodbeskrivning
För  att  genomföra  denna  undersökning  har  jag  valt  att  skapa  tre  modeller  i  3D-
applikationen  Modo 401 (Ett  hus,  en  rymdfarkost  samt  en  dator),  och  med  olika 
verktyg i programmet manuellt reducerat ner polygonantalet på objekten. Detta har 
gjorts med hänsyn till att det ska bli så liten synlig deformation som möjligt mellan de 
olika nivåerna och samtidigt så lågt polygonantal som möjligt utan att det uppstår för 
många tydliga  visuella  artefakter  och oönskade kanter.  3D-modellerna  har  skapats 
med ett relativt högt polygonantal, men lågt nog för att de ska kunna användas i ett 
modernt spel. För att mäta polygonantalet för de olika LOD-nivåern har jag använt 
mig av Modo 401.

För att skapa texturer till objekten har jag valt att använda mig av Adobe Photoshop 
CS5  där  texturerna  är  blandningar  av  modifierade  fotografier  och  handmålade 
områden.

För att undersöka hur tydlig poppningseffekten är mellan de olika nivåerna använde 
jag mig av två olika metoder. Den ena gick ut på att jag mätte upp skillnaden i volym 
mellan två LOD-nivåer för att få en uppskattning på hur mycket objektet förändras i 
övergången mellan dessa nivåer. Den andra gick ut på att jag i Adobe Photoshop CS5 
räknade  hur  många  pixlar  som renderingar  av  LOD-nivåer  innehöll  och  jämförde 
avvikelsen  i  pixlar  mellan  nivåerna.  Genom att  jämföra  antalet  synliga  pixlar  på 
objekten mot en olikfärgad bakgrund kunde jag alltså få ut ett absolut antal pixlar som 
sedan gick att konvertera till avvikelsen i procent. 

En liknande metod har redan använts för att mäta skillnaden mellan ljussättningen i en 
datorrenderad Cornell-box och dess verkliga motsvarighet (CM. Goral, Modeling the 
interaction  of  Light  Between  Diffuse  Surfaces,  1984)(Sumanta  N.  Pattanaik, 
Validation  of  global  illumination  solutions  through  CCD  camera  measurements, 
1997). Principen för den undersökningen och denna var nästan densamma. Den enda 
egentliga skillnaden är att där de använde en verklig scen och en digital avbildning av 
denna, valde jag att jämföra två digitala scener (av de olika LOD-nivåerna). Jag bör 
ha fått mindre felmarginal eftersom kameran behöll sin position mellan renderingarna 
och  eftersom  jag  slipper  kompensera  för  förvrängningar  i  och  med  kameralins, 
ljussätting och dylikt. Det enda som skiljer scenerna åt är alltså själva objektet. 

Därefter har jag med en enkätundersökning tagit fram andras åsikter om under vilka 
förutsättningar poppningseffekten är mest framträdande. Detta har jag valt att göra då 
ett mänskligt öga och en dator ser på saker olika och för att det är trots allt  är ett 
mänskligt  öga  som  ska  se  slutresultatet.  Det  som  en  dator  ser  som  ett  grovt 
deformationsfel kanske knappt upptäcks av en människa.  Enkätundersökningen var 
digital eftersom jag på så vis kunde använda mig av animerade bilder för att visa upp 
bytet  mellan  de  olika  LOD-nivåerna.  Det  kan  nämligen  vara  svårt  att  avgöra 
skillnaden mellan två nivåer om jag hade använt mig av en statisk sida-vid-sida-bild. 
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Dessutom kommer grafiken i slutänden visas upp på en datorskärm, så om jag hade 
printat ut bilderna hade de förlorat kvalitet och hade inte varit lika lämpliga för denna 
undersökning.

Själva  enkäten  var  av  den  kvantitativa  typen.  För  urvalet  valde  jag  att  låta  mina 
vänner och bekanta vara undersökningsdeltagare. Detta för att jag skulle hinna färdigt 
i tid.

Först visade jag upp en slags sida-vid-sida-jämförelse där ett objekt har reducerats på 
två olika sätt. Överst visades en version av objektet där jag har låtit datorn reducera 
polygonantalet  automatiskt,  och  under  den  var  det  en  version  där  jag  själv  hade 
ingripit och reducerat polygonantalet till större delen för hand. Utan att veta vilken 
version som är vilken uppmanades undersökningsdeltagarna att välja ut den version 
där de uppfattade minst poppning och peka ut den version de tyckte såg bäst ut på den 
lägsta LOD-nivån. 

Därefter  visade  jag  en  sida-vid-sida-jämförelse  av  ett  annat  objekt  där  den  ena 
versionen är blank och den andra versionen har en textur. Deltagarna har åter igen fått 
välja den version där de besväras minst av poppningen mellan LOD-nivåer och vilken 
version de tycker ser bäst ut på den lägsta detaljnivån. Det jag ville ha reda på här var 
om  texturen  påverkade  uppfattningen  av  poppningseffekten  eller  inte  samt  om 
texturen dolde eller belyste de förvrängningar i modellen som uppstod vid de lägsta 
LOD-nivåerna.
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4 Genomförande
Denna del  kommer  att  behandla  skapandet  av de  3D-modeller  som har  använts  i 
undersökningen.  För  3D-modelleringsfasen  har  jag  använt  mig  utav  programmet 
Luxology Modo 4.01.  Jag har utgått  ifrån färdiga konceptbilder  som jag hittat  på 
internet, till skillnad mot att göra egna konceptbilder och modellera utifrån dem. Att 
det inte är någon originell design på objekten har ingen betydelse för undersökningen, 
så jag ansåg att detta var den mest tidseffektiva metoden. För skapandet av texturer 
har jag använt Adobe Photoshop CS5.

4.1 Planering
Liksom i de flesta projekt föregicks det praktiska arbetet  av en planeringsfas.  Här 
bestämde jag vilka typer av objekt som skulle modelleras. Jag ville få de tre objekten 
att markant skilja sig åt i sin utformning, men samtidigt skulle alla klassas som ”hårda 
objekt” och inte vara för komplicerade att modellera.

De tre objekt jag till slut bestämde mig för att satsa på var ett generiskt 1500-talshus 
[figur 4.2.1a], en rymdfarkost från spelet Command & Conquer: Tiberian Sun [figur 
4.2.2a], samt en bärbar dator av obestämt märke [figur 4.2.3a]. 

Objekten skiljer sig inte endast till utseendet, utan även till viss del hur de modelleras. 
Huset har många kurvade former,  och för att  skapa dessa har jag fått  ta till  vissa 
verktyg i Modo som jag inte behövt använda i de andra modellerna. Rymdskeppet har 
modellerats med symmetri på X-axeln. Den bärbara datorn består till skillnad från de 
andra objekten endast av två objekt, tangenterna borträknade. Laptopen var även det 
objekt jag valde att texturera, främst för att den hade en lättare yta att göra en UV-
map på.

4.2 Produktion
Efter planeringen började jag skapa modellerna utefter deras högsta LOD-nivå. Jag 
valde att direkt modellera den högsta LOD-nivån eftersom det är den som är viktigast 
att få rätt. Vid de andra nivåerna kommer kameran vara längre ifrån objektet, och det 
är den högsta LOD-nivån som kommer visas upp ifall man skulle använda objektet i 
en promotion-bild för att göra reklam för spelet. Genom att börja med att göra högsta 
LOD-nivån  är  det  alltså  den  som kommer  att  avgöra  hur  de  lägre  LOD-nivåerna 
kommer se ut, och inte tvärtom.
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4.2.1 Medeltida hus

Jag hittade konceptbilden för detta hus via en bildsökning med Googles sökmotor. 
Designen på huset kommer ursprungligen från Warhammer Fantasy,  men bär inga 
särskilda kännetecken som skulle skilja det från ett riktigt medeltida hus.

Vanligtvis brukar man ha så kallade ortografiska referensbilder, som är som är slags 
planritningar från olika sidor. Med sådana är det lätt att följa utkanterna och få ett 3D-
objekt som har samma skala och proportioner som det föremål det är baserat på. För 
detta hus hade jag inte någon sådan, så jag fick göra en ungefärlig uppskattning om 
proportionerna från det referensmaterial som jag hade. Det var då jag bestämde mig 
för att inte göra en perfekt avbildning utav referensbilden utan endast använda den 
som inspirationskälla.

Det första jag gjorde var att skapa en grov form [figur 4.2.1b] av simpla geometriska 
objekt  och  inte  oroa  mig  för  topologi  eller  små  detaljer.  Med  topologi  i 
modelleringssyfte  menar man att se till  att polygonerna är sammankopplade på ett 
optimalt sätt för att polygonantalet ska vara så lågt som möjligt och för att man ska 
undvika artefakter till exempel vid texturering och animering. Denna referensmodell 
var dock aldrig tänkt att finnas kvar i det färdiga arbetet, utan fungerar endast som en 
referens  så  att  jag  lättare  skulle  kunna  få  till  proportionerna  och  inte  tappa 
överblicken.  Vid  vissa  tillfällen  gick  jag  ifrån  att  följa  referensmodellen  när  jag 
hittade någon form som jag tyckte såg bättre ut. Ett exempel på detta är de kurvade 
taken som inte fanns med på varken referensbilden eller referensmodellen som jag 
skapade.
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Figur 4.2.1a: Referensbild av medeltida hus



När jag hade referensbilden klar lade jag den i ett genomskinligt lager så att jag lätt 
kunde arbeta runt den utan att den skulle vara i vägen för den egentliga modellen. Jag 
började helt enkelt från grunden upp med att skapa den nya modellen, och försökte se 
till  så  att  topologin  var  så  bra  som möjligt.  Med en  bra  topologi  får  det  färdiga 
objektet färre polygoner,  vilket leder till  bättre prestanda både när man modellerar 
objekt  med  många  polygoner  och  när  man  importerar  objektet  till  en  spelmotor. 
Dessutom är det lättare att reducera polygonantalet om topologin är bra, så även om 
det tog extra tid att få topologin rätt i detta läge så tjänade jag troligen tid på det i 
slutänden. Precis som med referensmodellen fokuserade jag vid detta stadie endast på 
de mest framträdande formerna utan att bry mig om detaljerna. 
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Figur 4.2.1b: Referensmodell

Figur 4.2.1c: Färdig modell steg 1



Efter att ha fått in de stora formerna var det relativt lätt att gå in på närmare håll och 
lägga till allt mindre detaljer allteftersom de stora formerna blev avklarade. 
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Figur 4.2.1d: Utveckling av modell



Det sista jag gjorde på modellen var trappstegen,  vilket var lätt åstadkommet med 
hjälp av klonings-verktyget i Modo. Detta var det färdiga resultatet vid den högsta 
LOD-nivån.

Med modellen klar kunde jag äntligen börja med arbetet att reducera ner modellen, 
men jag återkommer till det i kapitel 4.3. Modellen består vid detta stadiet utav 6653 
trianglar.

4.2.2 Kodiak rymd/luftfarkost

Ursprungligen hade jag tänkt skapa en bil av något slag som fordonsmodell, men det 
är betydligt svårare att få ett 3D-objekt att se trovärdigt ut när det är baserat på ett 
verkligt  föremål,  eftersom man kan se att vissa detaljer inte stämmer överens eller 
möjligen  saknas  helt.  Ett  fiktionellt  rymdskepp  har  inte  någon  bestämd form och 
behöver  inte  ens  följa  fysikens  lagar,  så  det  kan  ha  en  udda  viktfördelning  eller 
underdimensionerade motorer utan att det går att klaga på det. Jag valde just denna 
rymdfarkost eftersom den var betydligt kantigare än de andra jag hittade och såg rolig 
ut att modellera utan att vara för svår eller för lätt. Återigen hade jag inga planer på att 
återskapa den in i minsta detalj, då det inte var relevant för detta projekt, utan endast 
använda referenserna som inspiration. 

Sida 13 av 34

Figur 4.2.1e: Medeltida hus – färdigt resultat



Bilden kommer från en videosekvens i spelet Command & Conquer: Tiberian Sun och 
föreställer  rymd/luftfarkosten  ”Orca  Command  Ship  3A  Kodiak”.  Det  var 
huvudsakligen denna bild jag använde mig av som referens i mitt  arbete,  men jag 
hittade också följande ortografiska ritning.

Det  första  jag  gjorde  var  att  importera  den  ortografiska  bilden  in  i  Modo för  att 
använda  den  som  en  så  kallad  Backdrop  Item.  En  Backdrop  Item  är  ett  Modo-
specifikt begrepp som fungerar som referensbilder i en 3D-miljö. Man väljer en bild 
som projiceras på en speciell typ av plan yta. Denna kan sedan flyttas runt, så att den 
inte är i vägen, men fördelen mot ett vanligt plan är att denna inte syns i renderingar. 

Därefter började jag blocka ut en grov form för att använda som referens, precis som 
med huset. Nog för att jag redan hade en Backdrop Item att följa, men med den gäller 
endast för sidovyn. Jag känner att det är en bra metod att skapa en snabb referens i 3D 
så att man slipper stöta på problem om man skulle komma på att proportionerna var 
fel när man väl har gjort färdigt modellen.
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Figur 4.2.2a: Referensbild - Kodiak

Figur 4.2.2b: Ortografisk Referensbild



Efter att jag kände att referensmodellen var detaljerad nog lade jag den åter igen som 
ett eget genomskinligt lager, och började bygga den slutgiltiga modellen utefter den. 
Eftersom skeppet ska vara symmetriskt använde jag mig huvudsakligen av Symmetry 
och Mirror-verktygen för att uppnå detta. Symmetry fungerar bra när man har ett form 
som ligger  på mittenstrecket  i  scenen och som ska ha en symmetrisk  form enligt 
någon axel (X,Y,Z). När man har Symmetry aktiverad kan man arbeta på ena sidan av 
objektet  så  uppdateras  den  andra  sidan  i  realtid.  Mirror-verktyget  å  andra  sidan 
applicerar  man  på  en  form,  så  kommer  den  att  speglas  till  andra  sidan  av 
mittenstrecket.  På så  sätt  kunde jag spegla  löst  sittande  delar  som motorerna  och 
antennerna.

Förutom att  jag behövde göra skeppet symmetrisk var det inte mycket som skiljde 
modellerandet från när jag gjorde huset. Jag började med de största formerna och gick 
sedan in på detaljerna när det var klart. Ett verktyg som jag dock använde mig en hel 
del av för denna modell var Bevel Edge-verktyget. Genom att applicera detta verktyg 
på en kant kan man få kanten att bli betydligt mjukare. Detta kräver dock att man har 
bra  topologi  på modellen för att  det  ska fungera.  Utan beveling  skulle  skeppet  se 
alldeles för detaljlöst ut på vissa delar.
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Figur 4.2.2c: Referensmodell enligt ortografisk ritning
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Figur 4.2.2d: Utveckling av modell



På bilden ovan syns det slutgiltiga resultatet av modellerandet. Modellen består här av 
11956 trianglar.

4.2.3 Bärbar dator

Som hushållsapparat valde jag att göra en bärbar dator. Vanligtvis brukar props av 
denna typ  vara väldigt detaljfattiga då de endast ska synas i  bakgrunden, men jag 
tänkte  att  denna laptop kanske skulle  vara viktig  för spelet  den skulle  synas  i,  så 
därför ville jag göra den riktigt detaljerad med individuellt modellerade tangenter osv.
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Figur 4.2.2e: Kodiak – färdigt resultat



Bilden hittade jag likt de andra via en bildsökning på Google. För denna laptop följde 
jag inte referensbilden lika noggrant som med de andra objekten, då jag tyckte att den 
var lite för fyrkantig  och omodern.  Vid det här laget  tror jag det  framgår  hur jag 
arbetar när jag modellerar, och just det här arbetet var inte särskilt annorlunda. Därför 
visar jag endast slutresultatet av modellerandet denna gång [figur 4.2.3b].

Datorn hamnade till slut på 6524 trianglar vilket är ganska mycket för ett sådant litet 
föremål  i  dagens spel,  men som tidigare nämnt  skulle  denna dator  kunna vara en 
central del av spelet och uppta en stor del av skärmen för en längre tid, i vilket fall 
polygonmängden vore berättigad.
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Figur 4.2.3a: Referensbild



Efter att själva modellen var klar började jag att lägga ut en UV-mapp för den. Med 
UV-mappning menas att man vecklar ut objektet på ett 2D-plan för att man ska kunna 
lägga på en textur. För denna modell ville jag nämligen se hurvida texturen påverkar 
uppfattningen av poppningseffekten eller inte. Denna modell var lättare att UV-mappa 
än vad jag trodde att den skulle vara, trots att jag aldrig hade UV-mappat något objekt 
tidigare i Modo. Föremål som är väldigt plana i sin form är allmänt lättare att UV-
mappa än föremål med komplexa former som till exempel huset jag gjorde tidigare. 
Det underlättar även att föremålet inte består av så många överlappande delar.
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Figur 4.2.3b: Bärbar dator – färdigt resultat

Figur 4.2.3c: UV-map och textur



Efter att jag hade skapat UV-mappen exporterade jag den till Photoshop för att måla 
en textur på den. Jag bakade även in Ambient Occlusion, så att den fick några mjuka 
skuggor  i  texturen.  Jag  hade  inga  planer  på  att  göra  en fotorealistisk  textur,  utan 
huvudsaken var att den fick färg. Hade jag velat ha texturen helt realistisk hade jag 
även gjort en normalmap och specularmap, men jag ansåg att om man inte såg någon 
skillnad i poppningseffekten beroende på om objektet hade endast färg eller inte, hade 
dessa  inte  haft  någon  påverkan   på  resultatet  heller.  När  texturen  var  avklarad 
importerade  jag  den  och  applicerade  den  på  objektet  tillsammans  med  shading-
inställningar och dylikt. Nedan syns slutresultatet för den texturerade modellen.
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Figur 4.2.3d: Bärbar dator – färdigt resultat med textur



4.3 LOD-reducering

Nu när alla objekt är klara var det tänkt att jag skulle börja göra LOD-nivåer för dem. 
Jag skrev ner alla objektens polygonantal eftersom jag visste att jag ville att den lägsta 
LOD-nivån för varje objekt skulle bestå av en femtedel av originalets polygonantal. 
Därefter  gick  jag  in  i  objektfilerna  och  städade  upp  objektstrukturen,  och  döpte 
objekten så att  det  var lättare  att  hålla  ordning på vilket objekt som var vad.  Till 
exempel i hus-projektet gjorde jag en så kallad Group Locator i Modo, vilket fungerar 
som en slags mapp för att samla objekt i en struktur. Däri placerade jag objektet och 
döpte om det till mLOD 1 för Manual LOD 1. Jag valde att ha det så att ju högre 
LOD-nummer objektet har desto lägre polygonantal har det, så LOD 1 är till exempel 
alltid originalmodellen.

Först och främst började jag att skapa LOD-nivåer för huset. Det jag ville ha reda på i 
detta fall var om datorn gjorde ett bättre jobb på att reducera polygonantalet än en 
människa.  Därför  skapade  jag två  grupper  i  Modo-filen  där  jag  lade  3 kopior  av 
modellen i varje grupp. Den ena gruppen representerade manuella LOD-nvåer och 
den  andra  representerade  automatiska  LOD-nivåer.  Varje  kopia  av  modellen 
motsvarar  en  egen  LOD-nivå.  Jag  använde  Modos  Reduction-verktyg  för  att 
automatiskt simplifiera modellen tills dess att den hade en femtedel av orginalets antal 
trianglar. Jag valde att mäta i trianglar istället för polygoner eftersom det ger ett mer 
korrekt slutresultat. Datorn delar upp polygoner i trianglar när objektet importeras i en 
grafikmotor, så polygoner med fler hörn än tre är egentligen endast ett påfund för att 
underlätta för den som modellerar. Det reducerade objektet hade gått från 6653 till 
941 trianglar. Jag döpte detta objekt till aLOD 3. Därefter använde jag samma metod 
för att reducera LOD-nivån som skulle ligga emellan dessa. Den hamnade på totalt 
2585 trianglar. 
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Figur 4.3a: Skillnad mellan LOD 1 (ljus) och LOD 3 (mörk)



Efter att den automatiska LOD-gruppen var klar började jag att för hand skära ner på 
polygonantalet för objekten i den manuella gruppen för att motsvara de objekt som 
blivit reducerade automatiskt. Jag fann att det var mycket svårt att för hand komma 
ner i det antal polygoner som datorn så lätt kunde reducera objekten till. När jag inte 
såg vad jag kunde ta bort för att sänka polygonantalet utan att förstöra för mycket av 
formen  fick  jag  helt  enkelt  ta  hjälp  av  Reduction-verktyget  för  att  hjälpa  mig  på 
traven. Jag återupprepade proceduren för den lägsta LOD-nivån och döpte dessa två 
till mLOD 2 och 3.

Tanken var att jag både skulle låta en dator och en enkätundersökning avgöra vilken 
metod som gav bäst resultat och minst deformation LOD-nivåerna emellan. Därför 
renderade jag ut tre typer av bilder för varje LOD-nivå [figur 4.3b]. Jag valde att 
rendera den färdiga renderingen av objekten,  med färger, ljussättning och allt  som 
motsvarar hur objektet kommer att se ut i ett spel. Dessa bilder är det tänkt att man 
ska få jämföra  i  enkätundersökningen.  De andra två bilderna jag renderade ut var 
objektets silhuett (även kallat alfakanal) samt objektets normaler. Med silhuetten är 
det lätt att mäta precis hur mycket objektet skiljer sig i formen mellan LOD-nivåerna 
för  just  den  kameravinkel  som  objektet  var  renderat  i.  Genom  att  använda 
normalmappen trodde jag att man även skulle kunna se hur mycket formen skiljer sig 
djupmässigt,  det  vill  säga  i  den  dimension  som inte  går  att  uppfatta  med  endast 
silhuetten. Dock visade det sig att det var mycket svårare än väntat att använda denna 
metod, så normalmappen användes aldrig.

Jag återupprepade hela denna procedur för de andra modellerna, alltså rymdfarkosten 
och datorn, fast med ett fåtal skillnader. För rymdfarkosten ville jag veta hur många 
LOD-nivåer som behövdes för att skillnaden i pixlar inte ska överstiga 10% mellan 
två nivåer. Därför gjorde jag tre grupper med 3,4 respektive 5 LOD nivåer i dem. Jag 
räknade ut hur många trianglar det behövde vara för varje LOD-nivå för att  få en 
alldeles jämn spridning mellan dem. Orginalobjektet  skulle ha 11956 trianglar och 
den lägsta LOD-nivån skulle ligga på en femtedel av det, det vill säga 2387. Tabellen 
och en graf över spridningsfördelningen av LOD-nivåerna för rymdfarkosten kan ses 
på nästa sida. 
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Figur 4.3b: Från vänster: Rendering av Silhuett, Normals, Final Color



På grafen syns de tre LOD-systemen för rymdfarkosten. På X-axeln visas den totala 
mängden trianglar, och på Y-axeln listas de olika LOD-nivåerna. Det som denna graf 
visar är hur fördelningen mellan trianglarna är jämnt mellan LOD-nivåerna, oavsett 
vilket LOD-system man kollar på. Hade fördelningen inte varit jämn hade graferna 
kurvat sig upp eller ner istället för att vara helt raka som de är nu. I tabellen kan man 
avläsa det specifika antalet trianglar per LOD-nivå för varje LOD-system.

För datorn ville jag som tidigare nämnt se huruvida texturen påverkar uppfattningen 
av poppningseffekten mellan LOD-nivåerna. Därför skapade jag först 3 LOD-nivåer 
där den lägsta hade en femtedel av orginalets antal av trianglar och den andra låg mitt 
emellan.  Jag  insåg  dock snart  att  det  inte  blev  särskilt  mycket  förvrängningar  på 
formen i det omfång jag hade valt.  Därför gjorde jag en fjärde LOD-nivå med en 
tiondel av orginalets triangelantal. Jag renderade alla LOD-nivåer av laptopen både 
med och utan textur. Därmed hade jag alla renderingar jag behövde för att genomföra 
resten av min undersökning.
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5 Insamling och analys av data

Ursprungligen var min plan att rendera ut bilder på objekten, för att sedan i Photoshop 
jämföra LOD-nivåernas storlek mätt i pixlar. En brist med denna tanke var att den 
data jag får ut av en sådan undersökning endast är lämplig för just den kameravinkel 
som bilden  togs  i.  För  förrenderad  3D-grafik  i  film  och  stillbild  lämpar  sig  den 
metoden väl, men i spel vet man oftast inte från vilken vinkel objektet kommer visas. 
Därför har jag valt att även mäta upp objektens volym och beräkna förändringen i 
denna mellan LOD-nivåerna. Denna metod är inte lika lätt att illustrera, då det enda 
man får ut är siffror  till skillnad mot Photoshop-metoden där man även grafiskt kan 
se hur stor skillnaden på konturen är. 

5.1 Mätning av pixlar i Photoshop

För att mäta hur mycket förändring det sker mellan LOD-bytet behövde jag veta hur 
stor yta objektet tog upp på bilden. För att fastställa detta valde jag att använda alfa-
kanalen för objektet som sparades som ett separat lager när jag renderade ut bilderna. 
I alfa-kanalen är objektet  helt  vitt  mot  en svart  bakgrund, så man får ut en tydlig 
silhuett. Jag ökade kontrasten för att göra kanterna extra skarpa och på så vis se till att 
alla pixlar i bilden antingen är helt svarta eller helt vita. Därefter använde jag ”magic 
wand”-verktyget för att markera alla vita pixlar i formen och i histogrammet kunde 
jag sedan avläsa hur många pixlar som var markerade. 

Jag återupprepade denna process för alla LOD-nivåer och dividerade den lägre LOD-
nivån med den högre för att få reda på hur stor förändringen var i procent.

Jag experimenterade även med att använda renderingen av normalerna för att även 
kunna avgöra förvrängningen enligt z-axeln, men hittade ingen lösning på hur man 
skulle kunna bära sig åt för att få ut något av det.
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Medeltida Hus Rymdfarkost
LOD-nivå Auto LOD Manuell LOD 3 LOD 4 LOD 5 LOD

Antal Pixlar 1  332 506  332 506  363 362  363 362  363 362
Pixelskillnad i procent 0,15 0,3 0,11 0,06 0,03

2  332 012  331 500  362 949  363 134  363 240
0,83 0,99 1,07 0,2 0,08

3  329 255  328 211  359 053  362 421  362 949
0,92 0,19

4  359 053  362 270
0,89

5 359 053



Från tabellen på föregående sida kan vi se att  deformationen aldrig ens kommer i 
närheten  av  det  gränsvärde  på  tio  procent  som  jag  hade  valt.  Som  mest  är 
deformationen mellan två nivåer 1,07% i vinkeln som rymdfarkosten renderades från. 
Trots att 1,07% låter ganska lite är skillnaden väldigt synlig på nära håll. Dock tar 
denna mätmetod endast hänsyn till objektets silhuett, och det som är mest synligt är 
hur detaljerna försvinner. På långt avstånd skulle man troligtvis inte märka av LOD-
bytet om det endast rörde sig om någon enstaka procents skillnad. Min gissning är att 
vi kommer se större skillnader mellan nivåerna när vi undersöker hur objektens volym 
förändras istället för silhuetten.

En trend vi kan avläsa från tabellen är att skillnaden verkar öka exponentiellt ju lägre 
detaljnivån  sjunker.  Så om vi  ser  på  5 LOD-systemet  för  farkosten  kan  vi  se  att 
skillnaden i  pixlar mellan nivå 1 och 2 ligger på endast 0,03%, medan skillnaden 
mellan nivå 4 och 5 ligger på 0,89%. Ändå vet vi sedan tidigare att det är lika många 
polygoner som försvinner mellan varje nivå i detta system. Detta fenomen inträffar då 
algoritmerna  är  så  pass  effektiva  att  de  rensar  ut  de  små  detaljerna  först,  vilket 
reducerar polygonantalet till en hög grad utan att deformera objektet. När det endast 
finns stora ytor kvar att reducera kommer varje polygon som tas bort medföra en stor 
förändring i formen.

5.2 Mätning av 3D-objektens volym

För  att  beräkna  volymen  på  objekten  använde  jag  både  kommandot 
”computePolysetVolume” i Autodesk Maya 2010 samt Measure-verktyget i Autodesk 
3ds  Max 2010.  Jag  fick  dock  in  något  underliga  siffror  när  jag  använde  mig  av 
computePolysetVolume i Maya på det medeltida huset som ibland indikerade på att 
volymen ökade då modellen gick mot att vara mer detaljfattig, vilket gick emot den 
trend vi såg tidigare. Enligt dokumentationen för funktionen klarar dess algoritm inte 
av  att  avläsa  objekt  som  har  överlappande  delar  och  inte  är  förslutna.  Då  det 
medeltida huset saknar botten kan man anta att det är skälet till de udda mätvärdena. 
Även de andra objekten har överlappande delar, så funktionen går inte att lita på för 
dem heller. Av detta skäl har jag har valt att bortse från alla de mätvärden jag fick in 
från Maya. Den följande volymen är alltså upmätt i 3ds Max.
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Medeltida Hus Rymdfarkost
LOD-nivå Auto LOD Manuell LOD 3 LOD 4 LOD 5 LOD

Volym (kubikcm) 1 515 948 515 948 33 360 663 33 360 663 33 360 663
Skillnad i procent 0,12 2,48 0,36 0,1 0,04

2 515 307 503 146 33 240 027 33 324 089 33 346 677
2,47 3 5,67 0,73 0,32

3 502 591 488 027 31 354 249 33 081 123 33 240 027
5,22 1,4

4 31 354 249 32 774 253
4,33

5 31 354 249



Eftersom 3d Studio Max och Modo inte använder sig av samma måttenheter så blev 
volymerna på huset och fordonet väldigt låga när jag importerade dem till Max för att 
använda Measure-verktyget. Därav är måttenheten för tabellen kubikcentimeter. Detta 
spelar dock ingen större roll, då det är proportionerna av LOD-nivåerna i förhållande 
till  varandra som vi är intresserade av, och de påverkas inte av att skalan är fel så 
länge skalan är densamme för alla LOD-nivåer. Som väntat blev skillnaden mellan 
LOD-nivåerna större än vid mätningen av pixlar,  då vi nu tar  hänsyn till  ännu en 
dimension.

5.3 Enkätundersökning

För  att  skapa  enkätundersökningen  använde  jag  ett  gratiskonto  på  hemsidan 
SurveyGizmo. Där kunde jag lätt sätta ihop ett frågeformulär med informationstext, 
bilder och svarsalternativ. Jag lät en kompis testa formuläret för att få reda på om det 
var några oklarheter eller om det var tydligt nog. Den feedback jag fick visade att jag 
behövde  lägga  in  extra  bilder  på  den  lägsta  LOD-nivån  istället  för  att  bara  ha 
animerade bilder som cyklade mellan de olika LOD-nivåerna. Jag strukturerade även 
om två frågor som lätt  kunde misstolkas.  Totalt  blev det fyra frågor med multipla 
svarsalternativ. Undersökningen bedrevs på svenska. Frågorna med svarsalternativen 
samt hur många som svarade vad finnes nedan. Se även bilagan för en skärmdump 
från undersökningsenkäten.

(Undersökningsdeltagarna  får  här  se  en  animerad  gif-bild  samt  en  bild  på  lägsta 
detaljnivån för båda LOD-metoder (automatisk och manuell) för huset. För att inte 
påverka resultatet har jag valt att endast namnge dem som metod A och B istället för 
att skriva ut vilken som är vad. A är automatisk och B är manuell)

1. I  vilken  av  LOD-metoderna  tycker  du  att  "hoppet"  mellan  två  nivåer  är  minst 
framträdande? (10)

• LOD-metod A  (7)

• LOD-metod B (2)

• Kan inte bestämma mig (1)

2. Vilken Level of Detail-metod tycker du ser bäst ut på den lägsta detaljnivån? (10)

• LOD-metod A  (5)

• LOD-metod B (5)

• Ser ingen skillnad

• Ser skillnad, men kan inte avgöra vilken som ser bäst ut 
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(I  den andra delen av undersökningen får deltagarna se en likadan uppsättning av 
animerade  och  statiska  bilder,  men  denna  gång  är  det  på  den  texturerade  och 
otexturerade varianten av bärbara datorn.)

3. I vilken variant tycker du att "hoppet" mellan två nivåer är minst framträdande? (10)

• Utan Textur 

• Med Textur (10)

• Båda känns ungefär lika 

• Kan inte bestämma mig 

4. Vilken av de två varianterna tycker du ser bäst ut på de lägre detaljnivåerna? (10)

• Utan textur 

• Med textur (10) 

• Kan inte bestämma mig 

Skälet till att jag hade med många ”Kan inte bestämma mig”-svar var för att jag visste 
att det var svårt att se skillnad på bilderna, och jag ville inte att någon skulle chansa 
bara för att de inte kunde bestämma sig. I efterhand känner jag att jag borde ha tagit 
bort svaret ”Båda känns ungefär lika” från fråga 3, då ”Kan inte bestämma mig” fyller 
ungefär samma funktion. Då skulle även frågan ha varit likadan som fråga 1, och det 
hade varit mindre förvirrande på det viset. Dock var det ingen som svarade något av 
de alternativen på fråga 3, så det spelar egentligen ingen roll.

Då SurveyGizmo-enkäter ligger ute på internet slapp jag ta med ett USB-minne till 
någon datorsal och bedriva enkätundersökningen på plats. Allt jag behövde göra var 
att skicka länken till dem som ska göra undersökningen. Jag valde att använda mig av 
ett bekvämlighetsurval och lät de första bästa jag kom i kontakt med få en länk till 
enkäten. De flesta av deltagarna kände jag personligen, då det var dem som jag hann 
få tag på under den begränsade tid jag hade att genomföra undersökningen. Då Level 
Of Detail finns i spel för alla åldersgrupper kände jag inte att det var så viktigt att 
hålla  koll  på  vilka  som fick  göra  undersökningen.  Däremot  var  det  många  i  min 
vänskapskrets som råkar vara datorintresserade och detta kan möjligtvis vara positivt, 
för Level of Details kan nog vara komplicerat att förstå för någon som inte vanligtvis 
spelar  spel.  Jag  hade  visserligen  en  kort  introduktionstext  på  första  sidan  av 
enkätundersökningen,  men  den  förutsätter  ändå  att  man  har  lite  grundläggande 
kunskaper och intresse inom datorgrafik. Frågorna är dock skapade så att man inte 
behöver kännedom om Level of Detail för att besvara dem, men om man inte förstår 
vitsen med frågorna kanske man låter bli att svara och avbryter undersökningen.
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6 Slutsats

”Vilka metoder och objektegenskaper ger ett resultat med minst synlig deformation 
under byte av LOD-nivå för ett icke-organiskt objekt?”

Så lät min frågeställning, och för att denna fråga inte går att besvara med endast en 
kort mening hade jag delat upp den i ett antal delmål som tillsammans ger det. 

Innan vi ser om mina delmål har uppnåtts eller inte tänkte jag passa på att repetera 
dem. De var som följande:

• Skapa tre olika geometriska objekt (props) med detaljrikedom och topologi  
lämplig för ett modernt PC-spel. Objekten ska ha en varsin UV-map och en  
enkel textur.

• Producera ett realistiskt antal Level of Detail-nivåer för de olika objekten, där  
den  lägsta  LOD-nivån  har  under  en  femtedel  (1/5)  av  originalets  
polygonantal.

• Fastställ det antal LOD-nivåer som minst krävs för att deformationen i pixlar  
mellan två LOD-nivåer ligger på under tio procent (10%).

• Ta  reda  på  om  texturer  har  någon  påverkan  för  uppfattningen  av  
poppningseffekten

• Ta  reda  på  om manuell  LOD-reduktion  ger  bättre  resultat  än  automatisk  
reduktion.

Det första delmålet klarade jag av först, även om jag valde att ändra lite på det. Endast 
ett objekt fick UV-map och textur. Huruvida detaljrikedomen och topologin lämpar 
sig  för  ett  modernt  PC-spel  är  helt  enkelt  en  definitionsfråga,  då  det  kan  variera 
kraftigt beroende på vilket sorts spel det är och hur viktigt objektet är för spelet. Som 
jag har nämnt tidigare är laptopen till exempel ett ganska litet objekt i de flesta fall, 
men om den har en central del i något spel kan polygonmängden vara befogad.

Det andra delmålet klarade jag även av. För det medeltida huset skapades 6 LOD-
nivåer varav 3 var skapta för hand. För rymdfarkosten skapades totalt 12 LOD-nivåer, 
och för bärbara datorn 8 stycken. Den lägsta LOD-nivån för huset och rymdfarkosten 
låg på en femtedel  av originalets  polygonantal,  medan laptopens  lägsta  LOD-nivå 
endast hade en tiondel av originalets polygoner.

Enligt mina delmål skulle deformationen i pixlar från en fixerad kameravinkel inte 
överstiga 10 procent, och först nu inser jag hur generös jag var med den siffran. Den 
största deformationen enligt denna typ av mätning var när rymdfarkosten gick från 
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LOD 2 till 3 i 3LOD-systemet och låg på 1,07 procent, alltså en tiondel av det värde 
jag hade satt som gräns. För volymen låg rekordet på 5,67 procents skillnad, vilket är 
något  närmare  gränsen.  Dock  var  det  skillnaden  i  pixlar,  inte  volym,  som  var 
specificerat i delmålet. Även om man hade hoppat direkt från den högsta LOD-nivån 
till den lägsta i något av systemen skulle deformationen inte nå upp till 10 procent, 
utan  endast  1,18  procent  för  pixelmätningen  och  6  procent  för  volymmätningen. 
Därför är det lugnt att säga att ett system med två LOD-nivåer där den lägre har en 
femtedel av polygonerna räcker för att deformationen ska hålla sig under 10 procent.

Enkätundersökningen  gav  tydliga  svar  angående  hur  texturen  påverkade 
uppfattningen  av  poppningseffekten.  Alla  som fyllde  i  enkäten  ansåg  att  texturen 
hjälpte till att dölja hoppet och fick dessutom den lägsta LOD-nivån att se bättre ut.

Något som inte var lika tydligt var svaret om huruvida manuell LOD-reduktion gav 
bättre  resultat  än  automatisk  sådan.  Den  allmänna  uppfattningen  var  dock  att 
automatisk reduktion gav mindre poppningseffekt, med 70% som svarade till fördel 
för  den automatiska  metoden,  och 20% som tyckte  att  det  manuella  metoden gav 
minst poppning. Vid frågan om vilken version som såg bäst ut på den lägsta LOD-
nivån svarade hälften av de tillfrågade automatisk och den andra hälften manuell. Om 
man skulle utse en vinnare för enkätundersökningen skulle det vara den automatiska 
LOD-reduktionen då den ger lika bra eller bättre resultat, och samtidigt har fördelen 
att den är betydligt snabbare och lättare att tillämpa på objekt.
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7 Diskussion / Framtida arbete

Jag antog att man knappt skulle märka av poppningseffekten om deformationen låg 
under  10  procent,  men  på  nära  håll  syntes  det  faktiskt  relativt  stor  skillnad  på 
modellerna redan vid 1 procents deformation.  På långt avstånd där LOD-bytet  bör 
inträffa är det däremot inte så sannolikt att man märker detta fenomen. 

Det var illa valt att använda en rendering av objektets alfa-kanal för att jämföra LOD-
nivåernas storlekar, då det resultatet inte tar hänsyn till  förvrängning av textur och 
små  detaljer  som inte  påverkar  silhuetten.  Jag  kände  dock  inte  till  att  det  fanns 
möjlighet till att mäta volym i Maya eller 3ds Max när jag började med arbetet, och 
jag var nog en aning insnöad på att använda samma metod som CM. Goral, då han 
jämförde  en  digital  Cornell-box med  en  verklig  sådan  (CM. Goral,  Modeling  the 
interaction of Light Between Diffuse Surfaces, 1984). Men som sagt, hade jag vetat 
att det gick att mäta volym så hade jag definitivt använt det istället för att mäta pixlar.

Ett problem med enkätundersökningen var att jag inte fick ihop fler än 10 svar. Jag 
var nämligen tvungen att avbryta undersökningen och sammanställa all data på grund 
av tidsbrist. Jag hade gärna velat få in fler, då jag inte tycker att 10 svar räcker för att 
ge en bra uppskattning i procent för hur många som tycker vad. Däremot kan vi med 
endast 10 svar få ganska bra koll på åt vilket håll den allmänna opinionen lutar. Till 
exempel  var  det  tydligt  att  majoriteten  tycker  att  en  textur  bidrar  till  att 
poppningseffekten minskar. Ett annat potentiellt problem är att urvalet endast bestod 
av personer jag kände och att alla dessa personer hade relativt hög datorerfarenhet. 
Några av dem kände inte till  konceptet med Level Of Detail,  men efter att ha läst 
introduktionstexten för enkäten kunde de lätt greppa vad det rörde sig om. Jag tror 
dock inte att urvalet hade någon större påverkan på undersökningen i detta fall, då 
undersökningsfrågorna var väldigt simpla och kräver endast att  deltagaren har god 
synförmåga. En annan sak bland de testpersoner jag använde mig av är att de alla var 
under  25 års  ålder  och  av manligt  kön,  men  åter  igen  borde  detta  inte  ha någon 
betydelse för resultatet.

Även om den mätningen av förändring i pixlar och volym inte helt stämmer överens 
med varandra kan man tydligt se ett par gemensamma trender för båda mätmetoder. 
Automatisk reduktion gav vid alla mätningar  mindre deformation än reduktion för 
hand. Dessutom kunde man se att deformationen ökade exponentiellt i samband med 
att polygonantalet blev lägre. 

Jag hade inte trott att att automatisk reduktion var så pass effektivt som det visade sig 
vara. Utvecklingen hos dessa algoritmer har verkligen kommit en lång bit ifrån den 
första algoritmen av James H. Clark (James H. Clark, Communications of the ACM, 
1976). Jag testade endast Reduction-verktyget i Modo, och det är möjligt att liknande 
verktyg i Maya och 3ds Max inte är lika välutvecklade. Även om jag inte är den bästa 
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personen på att rensa upp polygoner för hand så skulle inte ens en expert ha någon 
chans mot datorn i termer om hur lång tid det skulle ta att göra samma jobb. Det som 
tog mig flera timmar att göra för hand var inte svårare än att trycka på en knapp. När 
både statistiken och utomstående personer dessutom tycker att datorn gjorde ett bättre 
jobb än jag så säger det klart och tydligt att manuell LOD-simplifiering är något som 
inte behövs längre i dagens spelutveckling.

Det  är  svårt  att  hitta  publicerad  information  om andra  moderna  forskningsprojekt 
inom området Level of Details, men denna teknologi är någonting som ständigt drivs 
framåt  av  många  spelutvecklingsstudios,  även  om  det  är  små  optimeringar  av 
prestanda och arbetsflöde snarare än en revolution av teknologin.

Eftersom Level of Detail-system är så effektiva på det de gör, och eftersom de är 
såpass vitala i många sammanhang kan det användas i mycket mer än enbart spel. Allt 
från filmer till simuleringar och arkitekturmodeller kan dra nytta av LOD-systemens 
fördelar. Med så pass avancerade algoritmer som finns idag finns det få skäl till varför 
man inte skulle vilja göra en automatisk LOD för sina objekt. 

Detta  arbete  fokuserade  på  fyrkantiga  och  hårda  objekt,  men  det  skulle  med  all 
förmodan  vara  lika  lätta  att  applicera  en  automatisk  LOD  på  organiska  objekt. 
Eftersom de sällan har skarpa, väldefinerade kanter så är det faktiskt troligt att  de 
behåller formen med automatisk reduktion ännu bättre än de objekt vi reducerade i 
detta  projekt.  Även  för  projekt  med  HLOD-system  skulle  man  kunna  tillämpa 
informationen i detta arbete för att få bättre slutresultat.

Jag  tror  att  automatiska  LOD-algoritmer  kommer  växa  sig  allt  mer  avancerade  i 
framtiden, och att den klassiska metoden att reducera för hand helt och hållet kommer 
att dö ut så småningom. Det som jag baserar detta på är att datorerna blir kraftigare 
och kraftigare, och 3d-modellerna blir alltmer detaljerade så det blir för tidskrävande 
att städa upp dem när de består av tiotusentals polygoner. 

Kanske kommer sättet  vi modellerar och renderar objekt att  revolutioneras så pass 
mycket att LOD-nivåer skapas utan att man behöver tänka på dem eller att de blir rent 
av onödiga i framtiden. Vi kan se tecken på detta i och med DirectX 11, där man t.ex. 
börjat använda så kallad tesselation i ett antal nya spel och realtidsapplikationer. Det 
lättaste sättet att beskriva tesselation är att det låter objekt gradvis öka sin detaljnivå 
utan några som helst poppningseffekter eller LOD-nivåer. Det låter som den heliga 
graalen för grafiker, men det finns en risk för att det introducerar nya problem eller att 
det  inte går att  tillämpa på alla  typer av spel eller  objekt.  Det är även fortfarande 
väldigt få grafikkort som stöder DirectX 11 och ännu färre program som är skapade 
med det i åtanke.  De närmaste åren är det alltså LOD-system som håller fortet tills 
dess  att  DirectX 11 och  tesselation  har  utvecklats  tillräckligt  för  att  få  ett  riktigt 
fotfäste.
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Bilaga

En skärmdump från enkätundersökningen. OBS: Detta är endast en del av sidan.

Sida 34 av 34


	Innehållsförteckning
	1 Introduktion
	2 Bakgrund
	2.1 Terräng
	2.2 Hårda objekt
	2.2.1 Diskret Level of Detail
	2.2.2 Hierarkisk Level of Detail

	2.3 Organiska objekt
	2.3.1 Billboards


	3 Problemformulering
	3.1 Metodbeskrivning

	4 Genomförande
	4.1 Planering
	4.2 Produktion
	4.2.1 Medeltida hus
	4.2.2 Kodiak rymd/luftfarkost
	4.2.3 Bärbar dator

	4.3 LOD-reducering

	5 Insamling och analys av data
	5.1 Mätning av pixlar i Photoshop
	5.2 Mätning av 3D-objektens volym
	5.3 Enkätundersökning

	6 Slutsats
	7 Diskussion / Framtida arbete
	Referenser
	Bilaga

