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Naturlig ljussättning i terrängrenderingsalgoritmer med level-of-detail 

Fredrik Engkvist

Sammanfattning

Denna rapport presenterar ett alternativt sätt att ljussätta terräng i datorgrafik. Tidigare 
modeller har vanligtvis byggt på lokal ljussättning, som inte tar hänsyn till 
kringliggande geometri, och har med en extra process approximerat effekten av 
ljusinteraktionen. Genom att använda sig av en teknik som kallas precomputed 
radiance transfer (PRT) kan man förberäkna hur en punkt interagerar med ljus för 
olika inkommande riktningar och undviker därmed att göra detta under 
programkörningen. Det är viktigt att denna teknik även fungerar tillsammans med 
level-of-detail (LOD) terrängrenderingsalgoritmer eftersom rendering av alla trianglar 
i terrängen för varje skärmuppdatering inte är optimalt för dagens grafikkort. Man vill 
därför representera den underliggande terrängen med fler trianglar närmare 
betraktaren och färre längre bort. Motiveringen till detta är att trianglar längre ifrån 
betraktaren kommer resultera i färre pixlar på skärmen, så att rendera större trianglar 
gör en liten visuell skillnad. Arbetet visar på att tekniken fungerar med LOD-
terrängrenderingsalgoritmer med bra prestanda och visuell kvalitet. 

Nyckelord: terrängrendering, datorgrafik, global ljussättning, precomputed radiance 
transfer, level-of-detail 
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1 Introduktion 

Utvecklingen av hårdvara går snabbt framåt och allt större krav ställs på grafiken i 
dagens applikationer. Nya algoritmer och datastrukturer har gjort att dagens spel inte 
längre är, som tidigare, begränsade till inomhusscener. Dock har detta medfört 
problem, det går inte att skala upp ljussättningen för inomhusscener och applicera 
dessa för utomhusscener. De skiljer sig även vilken typ av ljuskällor som en punkt blir 
ljussatt av. Utomhusscener blir ljussatt av ljuskällor med låg energi, som solen och 
skyn, till skillnad från inomhusscener vars ljuskällor, vanligtvis, har hög energi som 
exempelvis olika typer av lampor. 

Ljussättning i datorgrafik kan delas in i två grupper, lokal och global ljussättning. I 
global ljussättning är varje yta en ljuskälla och det inkommande ljuset kan blockeras 
av kringliggande geometri. Problemet med global ljussättning är att det är väldigt 
beräkningsintensivt och lämpar sig inte för realtidsrendering. Istället använder man 
sig, vanligtvis, av lokal ljussättning i realtidsrendering. I lokal ljussättning använder 
man sig endast av explicit specificerade ljuskällor och en punkts ljussättning tar inte 
hänsyn till kringliggande geometri, effekten av detta är att exempelvis skuggor måste 
skötas med en separat process. Ljussättning i utomhusscener idag bygger på lokal 
ljussättning kombinerat med en extra process för att approximera effekten av global 
ljussättning. 

För att få global ljussättning att fungera i realtidsrendering så presenterade Sloan, 
Kautz och Snyder (2002) en teknik som kallas precomputed radiance transfer (PRT). 
PRT bygger på att man förberäknar hur en punkt interagerar med ljus för olika 
inkommande riktningar. Genom att förberäkna detta så behöver man inte göra det 
under programkörningen. Vid denna preprocess kan man ta hänsyn till 
interreflektioner och självskuggning. 

Att rendera alla trianglar i terrängen för varje skärmuppdatering är inte optimalt för 
dagens grafikkort och man vill därför reducera antalet trianglar i terrängen utan 
inverka på den renderade bildens kvalitet. Det har därför tagits fram olika Level-Of-
Detail (LOD) terrängrenderingsalgoritmer som bygger på att terrängen kan 
representeras med färre trianglar längre ifrån betraktaren. Motiveringen till detta är att 
trianglar längre ifrån betraktaren kommer resultera i färre punkter på skärmen, så att 
rendera färre trianglar gör en liten visuell skillnad. 

Detta arbete är fokuserat på att evaluera huruvida global ljussättning med PRT är 
förenligt med LOD-terrängrenderingsalgoritmer. Genom att använda sig av global 
ljussättning behövs således inte en separat process eller textur för att hantera 
exempelvis skuggor. PRT tar även hänsyn till interreflektioner, och därmed 
färgblödning, som kan vara till stor fördel om man ska simulera en fysiskt korrekt 
modell av interaktionen mellan ljus och atmosfär. Detta arbete kan ses som ett 
alternativt sätt att ljussätta terräng i datorgrafik. 
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2 Bakgrund

I detta kapitel ges en överblick av ljusets fysik och hur man beräknar ljussättning i 
datorgrafik. Det tar även upp hur man renderar terräng i datorgrafik samt hur man kan 
representera underliggande terräng med färre trianglar längre från betraktaren. 

2.1 Ljusets fysik 

Synligt ljus är en elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 380-780 
nanometer (nm) (Akenine-Möller & Haines, 2002). Ljuset består av fotoner, där varje 
enskild fotons energi beror av ljusets våglängd. Ljusets strålningsenergi (radiant 
energy), Q, mäts i joule (förkortat ”J”). Strålningstyrka (radiant flux, radiant power), 

 eller P, är den energi en ljuskälla avger per sekund och mäts i joule per sekund 
(W). Strålningsstyrkans täthet (radiant flux density) används då man ska mäta hur 
mycket energi som träffar en enhetsarea och mäts i watt per kvadratmeter. 
Strålningsstyrkans täthet är oberoende av yta och kan mätas överallt i rummet. I teorin 
kan man göra arean oändligt liten och strålningsstyrka tätheten för en punkt blir då 

dA
d

u

där d  är strålningsstyrkans täthet som passerar genom punkten och dA är den 
differential arean. Strålningsstyrkans täthet ges olika namn beroende på i vilken 
kontext det används. Irradiance, E, används då man talar om energi som träffar en 
yta. Radiant exitance, M, även kallat radiosity, B, används då man talar om energi 
som lämnar en yta. Inom datorgrafik så är det mer intressant att tala om radiance, L, 
som är definierat som den strålningsstyrka från en riktning som träffar en given punkt. 
Radiance kan referera till både inkommande och utgående ljus till och från en yta. 
Radiance mäts i watt per kvadratmeter per steradian. Steradian (förkortat ”sr”) är 
enheten för rymdvinkeln, som är den tredimensionella analogin till den vanliga 
vinkeln (Akenine-Möller & Haines, 2002). I två dimensioner täcker en vinkel på 2
radianer ytan av en enhetscirkel. I tre dimensioner kommer en rymdvinkel på 4
radianer täcka hela ytan av en enhetssfär (figur 1). 

Figur 1: En kon med en rymdvinkel av en steradian på en sfär (Reis, 2004) 
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När en foton träffar en yta kan tre saker hända. Fotonen kan reflekteras, absorberas 
eller släppas igenom.  

Då fotonen reflekteras så gör den det enligt reflektionslagen som säger att utgående 
vinkel är samma som vinkeln mellan inkommande vektor och ytans normal (figur 2). 

Figur 2: Reflektionslagen 

När en foton absorberas av ytan kommer fotonens energi överföras till ytans atomer 
som får ett ökat energitillstånd. När sedan atomerna återgår till sitt naturliga tillstånd 
så kommer de att utsöndra ljus. Denna process kallas spridning (scattering). Vid 
spridning så utsöndras endast en del av energin vilket leder till att det utgående ljuset 
får en lägre frekvens än det inkommande. 

Vid transmission, även kallad refraktion, så träffar fotonen ytan och fortsätter på 
andra sidan i en riktning som bestäms av refraktionsindexet. Exempel på material som 
ger upphov till transmission är glas och vatten.  

2.2 Bidirectional Reflectance Distribution Functions 

Bidirectional Reflectance Distribution Functions (BRDFs) används för att beskriva 
hur inkommande och utgående radiance står i relation till varandra, med andra ord är 
den en beskrivning av materials egenskaper vid interaktion med ljus. Resultatet av en 
BRDF är ett enhetslöst värde, mellan 0 och 1, som är ett mått på hur mycket av den 
inkommande energi som reflekteras i en utgående riktning givet det inkommande 
ljusets riktning (Wynn, 2000). 

Hur mycket ljus som reflekteras beror av betraktarens och ljusets position vilket 
därför är indata till en BRDF. Hur mycket ljus som reflekteras beror även av ljusets 
våglängd som också är indata till en BRDF. 

En BRDF är generellt sett positionsberoende, vilket betyder att ljus-materia-
interaktionen kommer att bete sig olika på olika punkter på ytan. Diffusa ytor, som är 
ojämna, kommer att reflektera ljus olika beroende vart på ytan ljus-materia-
interaktionen sker.

Då en BRDF beror av inkommande och utgående riktningar, ljusets våglängd och 
ytans position, så kan den skrivas som

vuBRDF outoutinin ,,,,,
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där  indikerar att den beror av ljusets våglängd, in  och in  representerar det 
inkommande ljusets riktning i sfäriska koordinater, out  och out  representerar det 
reflekterade riktningen i sfäriska koordinater och u  och v  är ytans position i 
texturrymden (Weisstein, 1999).  

Sfäriska koordinater är definierat som ,,r , där  är vinkeln i xy-planet från x-
axeln med 20  och  är vinkeln från z-axeln med 0  (figur 3).   

Figur 3: Sfärsiska koordinater (Rus, 2005) 

Omvandlingen från sfäriska koordinater, med radien r, till kartesiska koordinater sker 
enligt: 

cos
sinsin
sincos

rz

ry
rx

Ofta utesluter man positionsberoendet ur en BRDF och får då en funktion som endast 
beror av de inkommande och utgående riktningarna samt ljusets våglängd.  Dessa 
BRDFs kallas positionsoberoende BRDFs och är då en funktion definierat enligt

outoutininBRDF ,,,

där in , in , out  och out  är definierade som tidigare.  

En BRDF har ett par viktiga egenskaper, Helmholtz ömsesidighet och att den måste 
vara normaliserad (Akenine-Möller & Haines, 2002). Helmholtz ömsesidighet betyder 
att inkommande och utgående riktningar kan vändas och ge samma resultat (1), denna 
egenskap är dock inte alltid efterföljd inom datorgrafik. 

ininoutoutoutoutinin BRDFBRDF ,,,,,,   (1) 

Att en BRDF är normaliserad betyder att utgående energi måste vara lika med eller 
mindre än inkommande energi och därav ger ett värde mellan 0 och 1. 

2.3 Renderingsekvationen 

För att ta hänsyn till att ljus kan komma från många olika vägar presenterade Kajiya, 
J. T., (1986) idén av att summera den inkommande ljusenergi från alla möjliga vägar 
för att beräkna hur upplyst en punkt är. Genom att definiera en area på en enhetssfär 
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runt ljusets inkommande riktning kan man beräkna hur mycket ljusenergi som träffar 
ytan från denna riktning (figur 4). 

Figur 4: Inkommande ljusenergi 

Denna area kallas differential rymdvinkel (solid angle) och är definierad enligt

ddddbreddhöjdd sinsin

där höjd och bredd mäts i radianer och arean i radianer i kvadrat (steradians).

Man kan nu beräkna hur mycket ljusenergi (radiance) som reflekteras i en riktning 
från en punkt på ytan genom att integrera över en sfär av all inkommande ljusenergi 
till punkten multiplicerat med ytans BRDF (Wynn, 2000). 

S
inoutinoutout ExBRDFxL ,,,

Där x  är punkten, inE  är det inkommande ljuset från riktning in  till punkten x och S 
är ytan. 

inE  är en produkt av tre funktioner (Green, 2003): 

1. Utgående ljus från punkt x´ i inkommande riktning, inxL ´, .  

2. Det geometriska förhållandet mellan punkten på den emitterande ytan och 
punkten på den mottagande ytan (figur 5), ´, xxG .

3. Sikten mellan de två punkterna, ´, xxV . Detta är ett enkelt test som 
returnerar 1 om x  kan se ´x , annars 0. 

Ytan kan även emittera ljus i den givna utgående riktningen, oute xL , . 

Figur 5: Geometriska förhållandet mellan x och x´ 
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Genom att kombinera dessa faktorer till en formel får vi renderingsfunktionen (The
rendering equation) (Kajiya, 1986). 

S
ininoutinouteout dxxVxxGxLxBRDFxLxL ´,´,´,,,,,

Ekvationen säger att det ljus som lämnar en punkt på ytan i en given utgående 
riktning är summan av det ljus som emitteras från ytan och allt ljus som reflekteras i 
punkten i utgående riktning. All ljussättning i datorgrafik är en approximation av 
denna ekvation. 

2.4 Lokal ljussättning 

Inom traditionell datorgrafik använder man sig av lokal ljussättning där man endast 
tar hänsyn till ljus som kommer från direkta ljuskällor och renderar varje objekt i 
scenen för sig utan att ta hänsyn till övriga objekt i scenen. Man förutsätter att 
punkten på ytan ligger på ett oändligt plan och tar då inte hänsyn till att ljuset kan 
interagera med kringliggande geometri. För att simulera ljus som studsat runt i scenen 
ger man varje punkt i scenen ett ljusvärde som används för att approximera det 
indirekta ljuset. 

Den inom datorgrafiken mest använda ekvation för att beräkna lokal ljussättning för 
en punkt kallas Phong-modellen, som utvecklades av Phong Bui-Tuong (Phong, 
1975).

Phong-modellen talar om hur mycket ljus från en punkt som reflekteras mot 
betraktaren enligt  

n
sdinout VRkNLkII

där L är vektorn till ljuskällan, V är vektorn till betraktaren, N är ytans normal och R 
är reflektionsvektorn. dk  och sk  är termer för att kontrollera de diffusa respektive 
spekulära bidragen och n är Phong-konstanten. 

Phong ekvationen kan skrivas om enligt renderingsekvationen (2). 

ininin
inin

n
outsind

out dL
d

RkNk
L cos

cos
 (2) 

Vi kan se den första termen i (2) som att vara en BRDF och Phong-modellen blir då 
ett specialfall av en BRDF-baserad ljussättningsmodell, då få material har sådana 
begränsade reflektionsegenskaper. Phong-modellen är inte nödvändigtvis ömsesidig 
eller normaliserad.  

Phong-modellen utesluter synlighetsfunktionen ur renderingsfunktionen vilket betyder 
att skuggor måste hanteras som en separat funktion.  



 8 

Inom datorgrafik finns det flera alternativ på vilka punkter man väljer att beräkna 
ljuset för, alla med sina fördelar och nackdelar. Den enklaste och tidigaste modellen 
kallas Flat shading och baserar sig på att man beräknar ljussättning per polygon. Den 
inom datorgrafik för tillfället vanligaste modellen kallas Gouraud shading där 
ljussättningen beräknas för varje hörn på polygonen och resultatet interpoleras där 
emellan. Den sista modellen, som är döpt efter skaparen och som ofta förväxlas med 
Phong-modellen, kallas Phong shading (Phong, 1975) och bygger på att man 
interpolerar hörnens normaler och beräknas ljussättning per pixel. 

Det finns fler brister med lokal ljussättning, där merparten beror på antagandet att 
indirekt ljus inte är viktigt. Lokal ljussättning tar inte hänsyn till vare sig reflekterat 
eller transmitterat ljus. Lokal ljussättning tar heller inte hänsyn till 
synlighetsfunktionen, vilket medför att skuggor får skötas separat. 

2.5 Global ljussättning 

Global ljussättning är den modell som ämnar lösa lokal ljussättnings 
tillkortakommande, då den tar hänsyn till direkt och indirekt ljus. Den största 
skillnaden mellan lokal och global ljussättning ligger i hur de representerar ljuskällor, 
lokal ljussättning har endast explicita ljuskällor medan i global ljussättning betraktas 
alla ytor som ljuskällor. 

Global ljussättning bygger på att man följer fotonernas väg genom scenen och deras 
interaktion med dess medium. Det stora problemet med globala 
ljussättningsalgoritmer är att de är väldigt beräkningsintensiva och få lämpar sig för 
realtidsrendering.  

Det finns flera globala ljussättningsalgoritmer, där de mest kända är photon mapping,
raytracing och radiosity. Dessa lämpar sig dock inte för realtidsrenderingen. 

För att få global ljussättning att fungera i realtidsrendering så presenterade Sloan, 
Kautz och Snyder (2002) en teknik som kallas precomputed radiance transfer (PRT). 
PRT bygger på att man förberäknar överföringsfunktionen (transfer function), som 
mappar ingående och utgående ljusenergi, för varje punkt på objektet. Vid denna 
preprocess kan man ta hänsyn till interreflektioner och självskuggning. Sloan et. al. 
använde sig av en bas av spherical harmonics (SH) för att representera den 
förberäknade överföringsfunktionen. Genom att använda sig av SH kan man få global 
ljussättning att fungera i realtid men man kan endast representera lågfrekvent ljus. 
Lågfrekvent ljus har låg energi och kan ses som ljus som kommer från stora areor. 
Dagsljus är ett exempel på lågfrekvent ljus.  Lågfrekvent ljus kommer från det faktum 
att man approximerar ljuset med få SH funktioner. Ng, Ramamoorthi och Hanrahan 
(2003) har senare presenterat en teknik som bygger på wavelets istället för SH, detta 
för att undvika restriktionen av lågfrekvent ljus, men är i dagsläget för långsam för 
realtidsrendering. Fördelen med att projicera överföringsfunktionen till en basfunktion 
är att man kan ersätta integralen i renderingsekvationen till en skalärprodukt eller en 
matris-vektor multiplikation. 
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2.6 Spherical Harmonic Lighting 

Ljus som kommer från stora areor, mjuka skuggor och interreflektioner är viktiga 
faktorer för att skapa en realistisk bild. Realtidsrendering som tar hänsyn till dessa 
faktorer stöter på tre problem – de måste simulera komplexa, rumsberoende BRDFs 
av riktiga material (BRDF complexity), det krävs integration över ett halvklot av 
inkommande ljus till varje punkt på ytan (light integration) och hänsyn måste tas till 
att effekter av att ljus studsar och skyms i scenen, exempelvis skuggor, som beror av 
att ljus interagerar med materia (light transport complexity) (Sloan, Kautz & Snyder, 
2002)

Spherical Harmonic Lighting (SHL) är en teknik som presenterades av Sloan, Kautz 
& Snyder (2002) för att modulera ljus från stora areor, mjuka skuggor och 
interreflektioner i realtid med kompromissen att endast ta hänsyn till lågfrekvent ljus, 
att antingen geometrin eller ljuskällan måste vara statisk och att geometrin måste vara 
rigid.

SHL är en teknik vars syfte är att lösa två av de ovan nämnda problem, light
integration och light transport complexity. 

SHL baseras på att man projicerar överföringsfunktionen till en orthonormal spherical 
harmonic basfunktion. En basfunktion är en typ av funktion som kan skalas och 
kombineras för att approximera en given matematisk funktion. Desto fler 
basfunktioner man använder desto bättre approximation får man av den ursprungliga 
funktionen. Skalningsvärdena som används för att kombinera de olika 
basfunktionerna kallas koefficienter. Basfunktionen som används i SHL är Legendre-
polynomial och man använder sig av n band av funktioner i Legendre-familjen av 
polynom, vilket ger n2 koefficienter.  

SHL används i huvudsak för att modulera diffusa ytor och gör det med tämligen få 
koefficienter (9-25 stycken). Glänsande (glossy) ytor kan i viss utsträckning också 
moduleras dock inte speglande (specular) ytor. Båda typerna av ytor är reflekterande 
men skiljer sig i hur reflektionen uppträder. Speglande ytor ger en perfekt reflektion 
medans glänsande ytor ger en mer suddig reflektion, som beror av ojämnheter i ytan 
hos glänsande material. 

Överföringsfunktionen som används för diffusa ytor är endast cosinustermen, med 
andra ord skalärprodukten av ytans normal och ljusets riktning. Genom att numeriskt 
integrera cosinustermen multiplicerad med spherical harmonics basfunktioner får man 
fram SH-koefficienterna.  
För att ta hänsyn till skuggning så lägger man till en synlighetsfunktion (visibility 
function) till överföringsfunktionen. Denna funktion tar hänsyn till att ljus interagerar 
med kringliggande geometri, med andra ord så förutsätter man inte längre att punkten 
som ljuset träffar ligger på ett oändligt plan.  

SH-koefficienter beräknas per hörn och talar om hur det interagerar med ljus. Dessa 
överföringskoefficienter förberäknas i en off-line process och huruvida man tar 
hänsyn till skuggning påverkar endast hur lång tid off-line-processen tar. Vid 
renderingen så projicerar man ljuset i spherical harmonic basfunktionen och genom 
att addera skalärprodukten mellan ljusfunktionerna och hörnets överföringsfunktioner 
får man ett värde på hur upplyst en punkt är. 
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2.7 Clustered Principal Component Analysis (CPCA) 

Problemet med SHL är att SH-koefficienterna måste sparas för varje hörn och SH ger 
n2 koefficienter, där n är ordningen. Om man ska möjliggöra färgblödning (figur 6) så 
måste man spara n2 koefficienter för varje färgkanal. 

Figur 6: Cornell box (Kivisalo, 2003) 

Färgblödning uppstår då ljuset studsar runt i scenen och då ljuset träffar en yta ändras 
fotonernas energiläge, och därmed färg, när den reflekteras från ytan. Därmed 
kommer ytans färg ”blöda” över till närliggande ytor, som vi ser i figur 6 där den röda 
väggen blöder röd färg till boxen intill. 

Detta betyder att, om man vill ha färgblödning och använder sig av n: te ordningen, så 
måste varje hörn spara 3*(n2) stycken koefficienter, då man behöver använda sig av 
alla tre färgkanalerna. 

Sloan, Hall, Hart och Snyder (2003) introducerade en teknik för att komprimera SH-
koefficienterna som kallas Clustered Principal Component Analysis (CPCA).  

För att illustrera hur CPCA fungerar använder vi oss av en förenklad 2D bild (figur 7) 
där pilarna representerar SH-koefficienterna.  

Figur 7: 2D SH-vektorer 
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Om man analyserar SH koefficienterna för ett objekt kan man se att koefficienterna 
tendera att falla i olika kluster (figur 8).  

Figur 8: Klusters 

Med hjälp av dessa kluster vill man kunna representera alla koefficienter som faller i 
de olika klusterna med bibehållen kvalitet, fast med färre koefficienter. Först måste 
man finna medelvektorn för klustret, sedan väljer man n stycken PCA vektorer som 
representerar klustret väl (figur 9). 

Figur 9: Kluster med 2 stycken PCA vektorer 

De underliggande SH-koefficienterna kan nu approximeras med en linjärkombination 
av dessa n stycken PCA vektorer.

Genom att använda CPCA kan SH-koefficienterna representeras för varje hörn med n 
stycken vikter, som viktar de olika PCA vektorerna, som kommer att användas med 
en mängd av PCA-vektorer. Detta innebär att färre antal värden måste sparas för varje 
hörn, då man nu endast behöver spara ett klusterindex och vikterna för PCA-
vektorerna.

2.8 Terrängrendering 

För att skapa ett landskap av polygoner används vanligen en höjdkarta (height map).
En höjdkarta är en 2D samling av höjdvärden indelat i ett rutnät. Denna höjdkarta 
definierar höjdvärdena för vår terräng. Om vi låter axlarna i vår höjdkarta definiera 
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positionen i x- respektive z-axeln så är värdet på denna position i vår höjdkarta höjden 
på vår terräng i y-axeln. Höjdkartor representeras oftast som en bitmapbild (figur 10). 

Figur 10: Höjdkarta 

Av dessa koordinater skapar vi trianglar (figur 11), som är den primitiv som 
grafikkorten är optimerade för. 

Figur 11: Terräng som trianglar 

Att rendera alla trianglar i terrängen för varje skärmuppdatering är inte optimalt för 
dagens grafikkort och man vill därför reducera antalet trianglar i terrängen utan 
inverka på den renderade bildens kvalitet. Att rendera alla trianglar i terrängen kallas 
vanligtvis brute force. Level-of-detail (LOD) terrängrenderingsalgoritmer löser detta 
problem genom att representera den underliggande terrängen med fler trianglar 
närmare betraktaren och färre längre bort. Motiveringen till detta är att trianglar 
längre ifrån betraktaren kommer resultera i färre pixlar på skärmen, så att rendera 
färre trianglar gör en liten visuell skillnad. Man kan även ta hänsyn till att plana ytor 
kan representeras med färre trianglar än gropiga. 
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2.9 Level of detail (LOD) 

Utvecklingen av grafikkorten har lett till en utveckling av LOD-tekniker som väljer 
LOD för grupper av primitiver, till skillnad från tidigare per primitiv. Samtidigt som 
de nya grafikkorten kan rendera fler trianglar än tidigare så ställs krav på att LOD-
algoritmerna ska klara av data som inte får plats i primärminnet. 

Ett vanligt problem med terräng LOD är då intilliggande trianglar skiljer sig i LOD. 
Det kan då inträffa sprickor i terrängen, som gör att man kan se igenom terrängen. 
Detta beror av att triangeln med den högre LOD har ett extra hörn som inte ligger på 
kanten till triangeln med lägre LOD. Ett annat problem är T-korsning (T-junction)
som beror av att en triangel från högre LOD inte delar ett hörn i den intilliggande 
triangeln av lägre LOD. Detta kan orsaka revor i terrängen och interpolerings 
skillnader mellan kanterna (figur 12). Ett annat problem är vad som kallas popping,
som beror av att terrängen byter LOD och den underliggande geometrin approximeras 
med färre trianglar och detta får som effekt att terrängen kan synligt förändras. 

Figur 12: Revor i terrängen 

2.10 LOD-terrängrenderingsalgoritmer 

I dagsläget finns det ett stort antal LOD-terrängrenderingsalgoritmer. De i dagsläget 
populäraste LOD-terrängrenderingsalgoritmerna, som bygger på statisk geometri, är 
Chunked LOD (Ulrich, 2002) och Geomipmapping (de Boer, 2000).

2.10.1  Interlocking tiles 

Snook, G., (2001) presenterade en LOD-terrängrenderingsalgoritm som kallas 
interlocking tiles som bygger på att man delar in terrängen i sektioner och väljer LOD 
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per sektion. Interlocking tiles är en variant på geomipmapping och de skiljer sig åt när 
det kommer till hur man hanterar länkning mellan olika LOD-nivåer. 

Terrängen delas in i lika stora sektioner (figur 13) och alla hörn sparas i identisk 
ordning i varje sektion. 

Figur 13: Terräng indelat i sektioner 

Då vertexdatan alltid uppträder i ett reguljärt rutnät och i identisk ordning kan man 
skapa olika indexbuffrar som kan användas för alla terrängsektioner. Genom att 
använda sig av indexbuffrar kan man representera terrängsektionerna i olika LOD 
(figur 14). 

Figur 14: Olika indexbuffers kan skapa olika LOD 

För att sedan bestämma vilken LOD-nivå varje terrängsektion ska ha kan man 
använda sig av allt ifrån en simpel funktion av avståndet mellan terrängsektionen och 
betraktaren till mer avancerade funktioner som tar hänsyn till betraktarens synfält och 
terrängsektionens gropighet. 

För att undvika problem med sprickor och T-korsningar (kapitel 2.9) där 
terrängsektionernas kantpunkter delas med intilliggande terrängsektioner låter man 
terrängsektionerna länkas samman. Terrängsektionernas kantpunkter delas med 
intilliggande terrängsektioner. För att lösa detta skapar man två typer av indexbuffers 
som kallas kroppar (bodies) och länkar (links). Kropparna representerar större delen 
av terrängsektionen i en given LOD med ytor borttagna för att ge plats åt länkar (figur 
15).
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Figur 15: De 16 olika typer av kroppar som finns. De vita områdena visar var länkarna måste 
placeras

Länkar används för att länka samman terrängsektioner med olika LOD-nivåer. 
Länkare är små indexbuffers vars syfte är att få en jämn övergång mellan olika LOD-
nivåer (figur 16). 

Figur 16: En länk används för att foga samman två sektioner av olika LOD 

För att använda sig av så få länkare som möjligt tillåts endast länkning från högre till 
lägre LOD. Då länkning endast sker från högre till lägre LOD behövs n-1 antal 
länkare för varje sida på sektionen, där n är antal LOD-nivåer. 

I Geomipmapping löser man länkning mellan olika LOD-nivåer genom att utesluta 
valda hörn under programkörningen från rendering. Detta medför att man under 
programkörningen måste välja ut vilka hörn som ska uteslutas, vilket inte behövs med 
interlocking tiles. Detta är en fördel gentemot Geomipmapping då länkningen mellan 
olika LOD-nivåer är förberäknade. 

2.10.2  Chunked LOD 

Ulrich, T., (2002) presenterade en LOD-terrängrenderingsalgoritm, Chunked LOD, 
som bygger på att man konstruerar ett träd av statiska och förarbetade meshes. Trädet 
och dess meshes, som författaren kallar chunks, genereras i en preprocess, och bygger 
på förfining av en mesh som helt representerar den underliggande höjdkartan med 
trianglar. Chunken i roten av trädet representerar den lägsta detaljnivån av hela 
objektet och omsluts av en rektangulär box (AABB). Barnen till roten delar sedan in 
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objektet och den rektangulära boxen i flera delar, där varje ny del representerar dess 
område av objektet med en högre detaljnivå än dess förälder (figur 17). 

Figur 17: De tre första nivåerna i ett Chunked LOD träd (Ulrich, 2002) 

Varje chunk i trädet sparar ett värde, som är en funktion av hur pass bra den 
representerar den underliggande meshen av högsta detaljnivån. Vid rendering 
traverseras sedan detta träd och för varje nod i trädet jämförs det sparade värdet mot 
ett värde som beror av avståndet mellan betraktaren och objektets rektangulära box. 
Om resultatet av jämförelsen är acceptabel, dvs. betraktaren inte kommer att se en 
tillräcklig skillnad av en mer detaljerad nivå, så renderas denna chunk annars 
fortsätter traverseringen mot trädets lövnoder. 

I motsats till interlocking tiles använder Chunked LOD inga länkare för att länka 
samman olika detaljnivåer utan istället låter man omsluta alla chunks med kjolar 
(figur 18).

Figur 18: En vertikal kjol omsluter chunken och fyller därmed eventuella sprickor som kan 
uppstå mellan olika detaljnivåer (Ulrich, 2002) 
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3 Problem 

Att för varje skärmuppdatering rendera alla trianglar i terrängen är inte möjligt för 
dagens grafikkort och flera LOD terrängrenderingsalgoritmer har tagits fram. Dagens 
terrängrenderingsalgoritmer använder sig av, men är dock inte bundna till, lokal 
ljussättning och tar därmed inte hänsyn till dynamisk ljussättning, vilket innebär att 
man explicit måste rendera skuggorna.  

Detta arbete fokuserar på att finna algoritmer för terrängrendering med LOD som är 
förenligt med global ljussättning. Målet med detta examensarbete kan brytas ned till 
följande mål (1) granskning av existerande LOD-terrängrenderingsalgoritmer för att 
finna de algoritmer som är förenliga med global ljussättning, (2) implementera en av 
dessa algoritmer med global ljussättning och (3) jämföra denna algoritm med brute 
force med avseende på prestanda och visuell kvalitet. 
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4 Metod 

För att evaluera prestanda och den visuella kvaliteten för de olika 
terrängrenderingsalgoritmerna med olika ljussättning kommer en kombination av 
olika testfall utföras på en specificerad testarkitektur. Anledningen till att använda 
dessa två testarkitekturer är att undersöka hur pass bra prestanda som erhålls med 
denna teknik för global ljussättning i terrängrenderingsalgoritmer för low-end
respektive high-end- grafikkort. Skillnaden mellan high-end och low-end grafikkort är 
att high-end-varianterna har snabbare processorer (GPU), mer och snabbare minne 
och klarar av att exekvera mer komplexa vertex- och fragmentprogram. Båda typerna 
av ljussättning kommer att implementeras med en LOD-terrängrenderingsalgoritm 
samt med brute force. Anledningen till detta är att visa på hur pass stor skillnad 
mellan de två olika ljussättningarna och terrängrenderingsalgoritmerna har på 
prestanda och visuell kvalitet.

LOD-terrängrenderingsalgoritmer som väljer detaljnivå per primitiv kommer inte att 
undersökas i detta arbete då de anses för långsamma för dagens grafikkort. I detta 
arbete valdes interlocking tiles som LOD-terrängrenderingsalgoritm vilket är en 
variant på Geomipmapping. Anledningen till att interlocking tiles valdes över 
Geomipmapping var att då man förberäknar länkning mellan olika LOD-nivåer så 
behöver man inte ändra indexeringen av trianglarna under programkörningen. Detta 
kan potentiellt ge bättre prestanda. 

Konfigurationen av testarkitekturen beskrivs i kapitel 4.1 och de hur resultaten 
kommer att evalueras beskrivs i kapitel 4.2. 

4.1 Testarkitektur 

Testarkitekturen som kommer användas för att testa prestanda och den visuella 
kvaliteten för de olika terrängrenderingsalgoritmerna är en Dell 8400 utrustad med en 
Intel Pentium 4 3.4 GHz processor, 1024 MB RAM och med ett ATI Radeon 
X800XT 256 MB grafikkort respektive en Fujitsu-Siemens Amilo D laptop utrustad 
med en Intel Pentium 4 2.8 GHz, 1024 MB RAM och med en ATI Radeon 9000 
Mobility 64 MB grafikkort. DirectX, ett grafikbibliotek från Microsoft, kommer 
användas för rendering. Gemensamt för alla testfall är att storleken på 
applikationsfönstret är 800*600 pixlar. 

4.2 Evaluering av resultat 

I följande sektion beskrivs de olika metoderna som kommer användas för att evaluera 
prestanda och den visuella kvaliteten av de olika terrängrenderingsalgoritmerna med 
olika ljussättning. 
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4.2.1 Visuell kvalitet 

Då visuell kvalitet är högst subjektivt kommer screenshots av de olika 
terrängrenderingsalgoritmerna visas. Dessa kommer att tas av samma scen med olika 
terrängrenderingsalgoritmer och med olika ljussättningar. 

4.2.2 Prestanda

För att evaluera prestanda används måttet på hur många bildrutor som uppdateras per 
sekund (Frames-Per-Second (FPS)). Enligt Akenine-Möller och Haines (2002) startar 
en känsla av interaktivitet vid 6 fps och 15 fps kan betraktas som realtid. Från runt 72 
fps och mer är skillnaden i skärmuppdateringen nästintill omärkbar. 
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5  Implementation 

I detta kapitel beskrivs de olika delarna i implementeringen, hur man kan få ner antal 
värden som sparas per hörn (kapitel 5.1), hur man kan definiera trianglar med färre än 
tre punkter per triangel (kapitel 5.2), hur man kan specificera blockerare av 
inkommande ljus (kapitel 5.3), beräkning av SH-koefficienter (kapitel 5.4) samt hur 
man kan gallra ut objekt som inte ska renderas (kapitel 5.5). 

5.1 Terrängsektioner 

Genom att använda sig av SHL för ljussättning kan man förberäkna hur varje hörn är 
upplyst beroende av ljusets position och behöver inte ha en separat process för att 
sköta skuggning (Sloan, Kautz & Snyder, 2002). En av SHLs stora nackdelar är att 
SH-koefficienterna måste sparas för varje hörn. CPCA är en metod för att 
komprimera dessa men varje hörn måste ändå spara klusterindex och PCA-vikter. 
Genom att använda sig av SHL används normalen endast vid förberäkning av SH-
koefficienterna och behövs således inte när man renderar terrängen med SHL. För att 
få ner antal värden som måste sparas per hörn kan man dela in terrängen i sektioner, 
en teknik som bl.a. Snook, G., (2005) använder i sin terrängrenderingsmotor GAIA 
(figur 13).

Genom att dela in terrängen i sektioner kan man få ner antal värden som ett hörn 
måste spara. Om man förutsätter att varje hörn i terrängsektionerna har ett fast avstånd 
sinsemellan behöver bara data som är unikt för varje hörn sparas, d.v.s. höjd, 
klusterindex och PCA-vikter. Denna data sparas sedan i form av en vertexbuffer.  

Varje terrängsektion blir tilldelad ett terrängsektionsindex (se figur 19) och sträcker 
sig över n*n pixlar stort parti av höjdkartan. Vilka pixlar på höjdkartan varje 
terrängsektion representerar beror av dess terrängsektionsindex.

Figur 19: Varje sektion blir tilldelad ett sektionsindex (x, y) 

Varje terrängsektion behöver (n+1)*(n+1) punkter för att representera underliggande 
del av höjdkartan. Detta beror av att intilliggande terrängsektions startpixel på 
höjdkartan är slutpixeln i tidigare terrängsektion. Detta ger att sista punkten i varje rad 
samt kolumn sätts till samma som höjdkartans bredd respektive höjd, då den annars 
skulle bli tilldelad en position på höjdkartan som är större än dess bredd alternativt 
höjd. För att beräkna hur stor varje sektion är i världskoordinater så definierar man 
hur stor yta höjdkartan ska sträcka sig över i meter (m). Om man låter varje pixel i 
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höjdkartan motsvara verkligt avstånd på 10 meter så sträcker sig en 512*512 pixlar 
stor höjdkarta över en yta av 5120m * 5120m. Beroende av hur stor verklig yta man 
låter höjdkartan sträcka sig över och hur många terrängsektioner man låter dela in 
höjdkartan i så sträcker sig varje enskild terrängsektion över olika stor yta i 
världskoordinater, exempelvis om man låter kartan sträcka sig över 5120m*5120m 
och delar in höjdkartan i 16*16 sektioner sträcker sig varje enskild terrängsektion 
över 320m*320m (5120/16). För att positionera terrängsektionen med dess korrekta 
position i världskoordinater så använder man sig av: 

).*.,.*.(),( HöjdtionTerrängsekYexSektionindBreddtionTerrängsekXexSektionindyxPosition

Denna positionering av terrängsektionerna görs i ett vertexprogram. 

5.2 Indexbuffers 

För att skapa trianglar av sina punkter i terrängsektionerna indexerar man punkterna 
så att de förbinds till trianglar (figur 20). 

Figur 20: En kvadrat med indexerade punkter 

Punkterna 0, 1 och 2 formar en triangel och 0, 2 och 3 formar en triangel.  

Men att indexera trianglarna enligt ovanstående leder till onödig transformation av 
normaler och punkter samt att exempelvis ljussättning beräknas mer än en gång per 
punkt då trianglarna delar punkter. Genom att forma triangelremsor (triangle strips)
(figur 21) kan man beskriva en triangel med färre än tre punkter. 

Figur 21: Trianglar formade som en triangelremsa 
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Den första triangeln T0 (figur 21) definieras genom sina tre punkter 0, 1 och 2. För de 
efterkommande trianglarna i remsan behövs bara en punkt definieras, då de övriga två 
punkterna har definierats för förra triangeln. Så för att definiera triangel T1 (figur 21) 
behövs endast punkt 3 definieras och formar då en triangel tillsammans med 
punkterna från T0, nämligen 1 och 2. Denna process upprepas för hela remsan. För att 
koppla samman två triangelremsor dubblerar man slutpunkten på den första 
triangelremsan och startpunkten på nästkommande triangelremsa. Genom att göra 
detta skapar man fyra trianglar som inte har någon yta och kommer därmed inte 
resultera i några pixlar i den renderade bilden (Forsyth, 2001). Anledningen till att 
man väljer att koppla ihop flera triangelremsor är att antalet ritoperationer minskas. 
Det är mer optimalt att skicka en stor samling av trianglar för ritoperationer än att 
skicka flera mindre. Dessa värden sparar man sedan i en indexbuffer, som används för 
att indexera de olika trianglarna.

5.3 Blockerare av inkommande ljus 

Microsofts DirectX™ (DX) tillhandahåller funktioner för att beräkna SH-
koefficienterna för ett objekt, men då måste objektet vara i DirectXs egna mesh-
format. En mesh är en strukturerad lista av hörn som är länkade för att forma 
trianglar. En begränsning i mesh-formatet är att antalet trianglar inte får överstiga 
65534 stycken. Så det går inte att omvandla höjdkartan till en mesh och sedan beräkna 
SH-koefficienterna för varje hörn, då en höjdkarta vanligtvis är i storleksordningen 
256*256 punkter (eller större) och detta skulle ge ungefär 130 000 trianglar. För att 
hålla sig inom begränsningarna i mesh-formatet och samtidigt få de beräknade SH-
koefficienterna i ett lättillgängligt format skapas en mesh för varje terrängsektion. 

För att varje punkt på höjdkartan ska få rätt ljussättning och för att skuggorna ska falla 
rätt måste man, för varje terrängsektion, definiera övriga terrängsektioner som kan 
blockera inkommande ljus, dessa terrängsektioner kallas blockerare (Oat, 2004) (figur 
22).

Figur 22: Blockerare specificerad för varje terrängsektion 

I detta arbete blockerades varje terrängsektion av alla övriga terrängsektioner. I 
framtida arbete bör man ta hänsyn till om kringliggande terrängsektioner kan blockera 
inkommande ljus, detta kan potentiellt korta ner tiden som det tar för att beräkna SH-
koefficienterna.
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5.4 Beräkning av SH-koefficienter för terrängsektioner 

Efter att ha skapat terrängsektionerna i mesh-formatet och specificerat dess blockerare 
behöver man beräkna SH-koefficienterna för varje punkt. DirectX tillhandahåller en 
funktion för att beräkna SH-koefficienter, där man specificerar en mesh och dess 
blockerare. Efter simuleringen kan man välja att spara SH-koefficienterna till en fil 
som alternativt kan komprimeras. Vid kompression specificerar man antal kluster och 
PCA-vektorer, dessa bestämmer hur väl de komprimerade värdena representerar de 
underliggande SH-koefficienter. En fördel med att komprimera SH-koefficienterna är 
att färre antal värden behöver sparas för varje hörn och man kan approximera en 
högre SH-ordning, som ger upphov till skarpare skuggor, med färre koefficienter (se 
kapitel 2.7). 

5.5 View frustum culling 

Inom datorgrafik använder man sig av en virtuell kamera för att specificera vad som 
skall visas på den slutgiltiga bilden på skärmen. Precis som våra ögon och vanliga 
kameror har ett ändligt synfält som specificerar hur mycket av världen vi kan se, har 
även den virtuella kameran det. Hur stort synfält ögat eller kameran har bestäms av 
dess vyvinkel (field of view, FOV).

Figur 23: Kamera inom datorgrafik 

Pyramiden i figur 23 kallas vyvolymen och är vad kameran kan se. Denna volym är 
ändlig, dvs. kameran kan endast se objekt som är på ett bestämt avstånd från kameran. 
Ett plan, far clipping plane, bestämmer hur långt kameran kan se. Kameror som 
används i datorgrafik kan inte heller se objekt som är mycket närma dem. Så ett plan, 
near clipping plane, placeras en bit ifrån kameran. Resultatet av detta är att 
vyvolymen klipps av i toppen av pyramiden och denna nya volym kallas kamerans 
vyfrustum (markerat med rött i figur 23). För att man inte ska rendera objekt som inte 
kommer att synas i den slutgiltiga bilden kan man omsluta sina objekt med en volym. 
De vanligaste omslutande volymerna är Axis Aligned Bounding Box (AABB), 
Oriented Bounding Box (OBB) samt Sfärer (Akenine-Möller & Haines, 2002). 
AABB, eller en rektangulär box, är en box som definieras med två extrempunkter 
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minp  och maxp  där maxmin
ii pp för zyxi ,, . En OBB är en godtyckligt roterad 

AABB. 

När man har omslutit sina objekt med en volym kan man sedan testa dem mot 
kamerans vyfrustum för att fastställa om kameran kan se objektet eller inte. Om 
objektet inte syns kommer det inte att renderas. Denna process kallas view frustum 
culling.

En fördel med att dela in terrängen i sektioner är att man, vid skapandet av varje 
sektion, även kan skapa en omslutande volym för sektionen. Denna omslutande 
volym kan sedan testas mot vyfrustumet för att bestämma om sektionen ska renderas. 
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6 Resultat och analys 

Denna sektion behandlar resultaten som erhållits genom testning av prestanda och den 
visuella kvaliteten av terrängrenderingsalgoritmerna, brute force och interlocking 
tiles, med global samt lokal ljussättning för de två testarkitekturerna (se kapitel 4.1). 
Med brute force menas att alla terrängsektionerna renderas med högsta LOD-nivån. 
Vid samtliga testfall är betraktarens position och rotation densamma. Detta är för att 
vid varje enskilt test så kommer frustumet att utesluta samma och lika många 
sektioner. Gemensamt för båda terrängrenderingsalgoritmerna är att varje sektion 
representerar en matris av 32*32 värden på höjdkartan och därmed använder sig av 
33*33 punkter per sektion. Interlocking tiles kroppar (se kapitel 2.10.1) samt brute 
force-sektionerna använder sig av triangelremsor för att forma trianglar medan 
interlocking tiles länkare representeras med enskilda trianglar. 

Då vi delat in höjdkartan i sektioner om 32*32 punkter så finns det 16*16 sektioner i 
en höjdkarta i dimensionen 512*512. 

Vid global ljussättning används en färgkanal och SH av 6: e ordningen komprimerat 
med CPCA (kapitel 2.7) med 3 kluster och 24 PCA-vektorer. 
Två stycken olika höjdkartor kommer användas. En höjdkarta kommer att innehålla 
en mycket ojämn och skrovlig terräng medans den andra kommer ha en mer mjuk och 
jämn terräng. Anledningen till detta val av höjdkartor är att påvisa hur pass bra 
ljussättningen blir med olika typer av terräng. 

Terrängen kommer inte att textureras då det potentiellt skulle dölja eventuella fel i 
ljussättningen med en LOD-terrängrenderingsalgoritm. 

6.1 Skrovlig terräng 

I figur 24 ser vi en scen ljussatt med global ljussättning och brute force, där ljuset är 
positionerat ovanför betraktaren. 
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Figur 24: En globalt ljussatt scen med brute force 

Prestandan för scenen ovan visar på stora skillnader mellan de olika 
terrängrenderingsalgoritmerna med olika ljussättning (figur 25). 

Ljussättning Algoritm FPS high-end FPS low-end Figur 

     

Global Brute force 143 29 26 

Global Interlocking tiles 315 63 27 

Lokal Brute force 324 60 28 

Lokal Interlocking tiles 661 112 29 
Figur 25: Prestanda för olika typer av ljussättning och terrängrenderingsalgoritmer 

För scenen som representeras av figur 24 så utesluts 101 sektioner från renderingen 
och total renderas 155 sektioner. I interlocking tiles fördelas dessa 155 sektioner i 
olika LOD (där nivå 3 är den högsta) enligt: 

LOD-nivå Antal 

0 17 

1 33 

2 54 

3 51 
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Figur 26 visar resultatet av att flytta ljuset till vänster, bakom berget till vänster om 
betraktaren, med global ljussättning och brute force. 

Figur 26: Resultatet av att man flyttar ljuset bak det vänstra berget med global ljussättning. 

Som vi ser i figur 26 skymmer berget till vänster det inkommande ljuset och kastar 
även skuggor på berget till höger. Motsvarande scen renderat med interlocking tiles 
visas i figur 27. 
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Figur 27: Scenen i figur 26 renderat med interlocking tiles. 

Om vi jämför den visuella kvaliteten mellan figur 26 och figur 27 ser vi nackdelen 
med att använda LOD-terrängrenderingsalgoritmer i samband med dynamisk 
ljussättning. Skillnaden syns vid berget till höger, längst bort från betraktaren. Denna 
skillnad i ljussättning beror av att den underliggande geometrin representeras med 
färre trianglar längre ifrån betraktaren. Denna skillnad skulle dock inte bli mindre 
tydlig om man använde sig av en mer avancerad algoritm för att välja LOD-nivå.  

Figur 28 och 29 visar resultatet av att rendera med lokal ljussättning med brute force
respektive interlocking tiles. Det inkommande ljusets position är densamma som i 
figur 26 och 27. 
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Figur 28: Scenen renderat med lokal ljussättning med brute force. 

Figur 29: Scenen renderat med lokal ljussättning med interlocking tiles. 

Då lokal ljussättning inte tar hänsyn till kringliggande geometri så är det inget som 
blockerar inkommande ljuset och därmed inga skuggor. Detta syns tydligt om man 
jämför figur 26 med figur 28, då berget till vänster om betraktaren inte blockerar det 
inkommande ljuset till terrängen höger om berget. 
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6.2 Mjuk terräng 

Här presenteras en scen med en mer jämn terräng. Denna typ av terräng är vad som 
vanligtvis förekommer i dagens spel. Figur 30 visar scenen med global ljussättning 
med det inkommande ljuset positionerat ovan betraktaren.  

Figur 30: Mjuk terräng renderat med brute force och lokal ljussättning 

Även här så överträffar prestandan för scenen global ljussättning och interlocking tiles 
motsvarande scen med brute force (figur 31). En intressant iakttagelse är att 
prestandan för en scen med global ljussättning och en LOD-terrängrenderingsalgoritm
är linje med, eller bättre, än motsvarande scen med lokalt ljussättning och brute force. 

Ljussättning Algoritm FPS high-end FPS low-end 

Global Brute force 112 23 

Global Interlocking tiles 303 60 

Lokal Brute force 263 49 

Lokal Interlocking tiles 634 97 
Figur 31: Prestanda för en mjuk terräng med olika ljussättningar 
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Vid rendering av en mjuk terräng och en LOD-terrängrenderingsalgoritm uppträder 
popping inte lika tydligt som i en skrovlig terräng. Detta beror av att en skrovlig 
terräng innehåller mer detaljer. För att kunna visualisera dessa krävs fler hörn. När 
dessa detaljer representeras med färre trianglar så mjukas de ut och popping uppstår.  

För scenen som representeras av figur 30 så utesluts 29 sektioner från renderingen och 
total renderas 227 sektioner. I interlocking tiles fördelas dessa 227 sektioner i olika 
LOD (där nivå 3 är den högsta) enligt: 

Genom att förflytta ljuset (blå cirkel i figur 32) bakom berget framför betraktaren så 
kommer det blockera det inkommande ljuset till terrängen närmare betraktaren (figur 
32).

Figur 32: Mjuk terräng renderat med brute force och global ljussättning 

LOD-nivå Antal 

0 70 

1 39 

2 66 

3 52 
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Lokal ljussättning tar inte hänsyn till att ljus kan blockeras av övrig geometri och 
detta syns tydligt i figur 33, som visar motsvarande scen i figur 32 med lokal 
ljussättning. 

Figur 33: Mjuk terräng renderat med brute force och lokal ljussättning 

6.3  Skillnad i ljussättning med LOD-terrängrenderingsalgoritmer

När man använder sig av LOD-terrängrenderingsalgoritmer så kommer 
terrängsektioner långt bort från betraktaren att representera den underliggande 
geometrin med färre trianglar än sektioner närmare betraktaren. Detta kan leda till 
skillnad i ljussättning om man jämför LOD-terrängrenderingsalgoritmen med att 
rendera alla trianglar i terrängen (figur 34). 
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Figur 34: Skillnaden i ljussättning mellan brute force och interlocking tiles 

Som vi ser i figur 34 blir det skillnad i ljussättningen av terrängen i terrängsektioner 
med lägre LOD, då dessa sektioner representerar den underliggande höjdkartan med 
färre trianglar.  
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7 Diskussion

Detta arbete är fokuserat på att evaluera huruvida global ljussättning med PRT är 
förenligt med terrängrenderingsalgoritmer. Genom att använda sig av PRT för 
ljussättning behöver man inte ett separat process eller textur för att hantera skuggning 
av terrängen. En annan fördel med att ljussätta terrängen med PRT är att PRT även tar 
hänsyn till interreflektioner, och därmed färgblödning. 

7.1  Resultat 

När det kommer till prestanda så var interlocking tiles 120 % till 170 % bättre än 
brute force med global ljussättning med ett high-end grafikkort. Genom att använda 
sig av en LOD-algoritm fick även low-end-grafikkortet en ökad prestanda med 117 % 
till 160 %. Detta är viktigt då man, i en verklig applikation, utför fler saker än att 
beräkna ljussättningen för terrängen som t.ex. texturering och rendering av vegetation. 
En detalj värd att observera är att prestandan för en scen renderad med global 
ljussättning och interlocking tiles var i linje med, eller bättre, än en scen med lokal 
ljussättning och brute force. Resultaten av att jämföra brute force med interlocking 
tiles, med avseende på visuell kvalitet, visar på att kvaliteten är acceptabel då 
terrängen renderas med en LOD-terrängrenderingsalgoritm. Skillnaden i visuell 
kvalitet finns jämfört i figur 34. Ett sätt att minimera denna skillnad är att använda sig 
av en mer komplett algoritm för att välja LOD-nivå. I detta arbete användes endast en 
funktion som berodde på avståndet mellan betraktaren och en given terrängsektion. 
En mer komplett algoritm bör även ta hänsyn till terrängsektionens underliggande 
geometri. En anledning till att texturering av terrängen inte användes i detta arbete var 
för att påvisa att man med en LOD-terrängrenderingsalgoritm inte får en perfekt 
ljussättning då alla punkter i underliggande terräng inte används. Om man skulle ha 
texturerat terrängen skulle skillnaden i ljussättning inte bli lika tydlig. Genom att 
använda en mer komplett algoritm kan man även minimera poppandet som uppstår då 
en högre detaljnivå byter till en lägre. 

7.2  Nackdelar med global ljussättning 

Att ljussätta terrängen med PRT har flera nackdelar. Då det för varje punkt på 
höjdkartan beräknas hur den kommer att interagera med ljus kräver det att geometrin 
är rigid. Denna beräkning tar ungefär tre timmar för en höjdkarta i storleksordningen 
512*512 punkter. Att geometrin måste vara rigid utesluter även förstörbar geometrin, 
för om man höjer eller sänker ett parti på geometrin stämmer inte längre de tidigare 
beräknade värdena. Ljussättning med PRT kräver även fler operationer per hörn, i 
vertexprogrammet, för att beräkna det inkommande ljuset, vilket leder till lägre 
prestanda (figur 25 och 31). Det måste dock påpekas att endast jämföra prestandan 
mellan global och lokal ljussättning är missvisande. För att riktigt jämföra dessa två 
skulle det varit lämpligare att jämföra lokal ljussättning med en extra process som 
sköter skuggning, något som man inte behöver med global ljussättning. Då 
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ljussättningen beräknas per punkt kräver det att underliggande terräng representeras 
med fler trianglar än vad som kan anses normalt. Det är viktigt att påpeka att i detta 
arbete var betraktarens vyavstånd (far clipping plane, kapitel 5.5) stort, vilket medför 
att många fler terrängsektioner kommer att renderas än om det vore lägre. Om man 
skulle ha ett lägre vyavstånd skulle bättre prestanda erhållas. Samma effekt skulle fås 
genom att öka avståndet, i världskoordinater, mellan punkterna i höjdkartan. 

7.3 Framtida arbete 

Ett problem med LOD-terrängrenderingsalgoritmer är att när en sektion byter 
detaljnivå, från en högre till en lägre, så kan det uppstå en effekt som kallas popping. 
Genom att använda sig av geomorphing (Hoppe, 1998) skulle man kunna minimera 
uppträdandet av denna effekt. Med geomorphing så kommer en punkt inte att 
uteslutas då sektionen byter detaljnivå utan kommer att gradvis höjas eller sänkas 
innan den tas bort. Figur 35 visar en sektion i två olika detaljnivåer och genom att 
använda sig av geomorphing så flyttar man punkten vu gradvis mot vt tills det att de 
möts då de ersätts av en punkt, vs, och trianglarna fl och fr tas bort.   

Figur 35: En sektion med två olika detaljnivåer (Hoppe, 1998) 

Denna teknik lämpar sig för Geomipmapping och Chunked LOD men dock inte för 
interlocking tiles, då uppträdandet av interlocking tiles länkare (kapitel 2.10.1) gör att 
det kommer att poppa även om geomorphing används. Interlocking tiles länkare 
formar trianglar på ett vis som skiljer sig från interlocking tiles kroppar och det är 
därför omöjligt att finna lämpliga kandidater för geomorphing som fungerar i samtliga 
fall (Snook, 2003). Att undersöka om man skulle kombinera geomorphing med PRT 
och om det är värt den ökade visuella kvaliteten med de två andra algoritmerna skulle 
vara intressant att utforska. Det skulle även vara intressant att undersöka hur större 
terrängsektioner inverkade på prestanda och den visuella kvaliteten. 

Att ljussätta sin terräng med PRT innebär att fler operationer per punkt måste göras i 
ett vertexprogram än vid lokal ljussättning. En optimering som kan vara värd att 
undersöka är om acceptabla resultat, med hänsyn till visuell kvalitet, kan erhållas om 
man utvärderar olika ordning av SH per terrängsektion, där ordningen bestäms av 
terrängsektionens detaljnivå. Detta skulle medföra att skuggor längre från betraktaren 
skulle bli mjukare, beroende av att lägre ordning av SH beräknas. Detta är mer 
naturligt då skuggor som faller närmare betraktaren upplevs som skarpare. 
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