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Sammanfattning
Skuggor i 3D-miljöer är ett mycket efterforskat område, och detta arbete koncentrerar sig på 
shadow map-algoritmen. Det finns ett problem med denna algoritm, för då en shadow map 
projiceras på en yta som är större än sig själv så bildas stora trappstegseffekter, vilket kallas 
aliasing. Problemet som har undersökts är hur olika shadow map-algoritmer i en miljö med 
långa skuggor  beter  sig,  där  ett  minimerat  antal  artefakter  så  som brus  och  aliasing är 
synligt.  För  detta  undersöktes  Percentage-Closer  Filtering (PCF),  som  är  en  variant  av 
shadow map, med olika samplingstekniker – och även en vidarebyggnad med Percentage-
Closer  Soft  Shadow (PCSS)  implementerades.  Mätningar  av  realism  och  brusmängd 
genomfördes med en användarstudie. Prestandan mättes i klockcykler. Resultatet visade att 
PCF med samplingstekniken Edge Tap Smoothing kan vara den algoritm som lämpar sig bäst i 
situationer  med  långa  skuggor  i  en  3D-miljö;  detta  för  att  den  interpolerar  mellan  de 
projicerade texlarna. 

Nyckelord: skuggor, aliasing, sampling, shadow map, noise
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1 Introduktion
Skuggor i dataspel är ett mycket efterforskat område och sträcker sig tillbaka i tiden ända 
från  1978  (Williams,  1978;  Woo,  Poulin  &  Fournier,  1990).  Skuggalgoritmer  delas 
huvudsakligen upp i två olika typer, vilka är soft shadow och hard shadow (Elmar, Assarsson 
& Schwarz, 2009),  där en  hard shadow enbart beräknar om ett fragment är i skugga eller 
inte, medan soft shadow beräknar hur stor fraktion av ett fragment som är i skugga. Arbetet 
kommer att fokusera på algoritmen  shadow map på grund av dess enkelhet att förändras 
med givna parametrar.

Då  en  shadow  map projiceras  på  en  yta  som  är  större  än  sig  själv  så  bildas  stora 
trappstegseffekter  (Lauritzen, 2008; Stamminger & Drettakis, 2002). Detta beror på att en 
texel mappas till flera fragment, vilket kallas aliasing. Ett scenario då detta kan inträffa är då 
skuggan är lång och utsträckt på ett större område. Problemet som skall undersökas är hur  
olika shadow map-algoritmer i en sådan miljö beter sig och kommer att leda till en slutsats 
då  en  viss  algoritm är  mer  lämpad att  använda.  Förändringar  kommer att  göras  för  att  
minimera aliasing.

De mätningar som genomförs är dels hur en människa tolkar bilden på skuggan enligt hur 
verklighetstrogen skuggan är. Detta kommer ge en subjektiv vy över realismen. Dessutom 
kommer en prestandamässig mätning att göras, då en skuggalgoritm använder sig av mycket 
samplingar av ytor vilket på en stor skugga påverkar prestandan negativt.

Implementationen utgår från en vanlig shadow map-algoritm som enbart ger en hård skugga 
och använder sig av en sampling. Den andra delen i implementationen är att bygga vidare på 
algoritmen så den stödjer Percentage-Closer Filtering (PCF) (Reeves, Salesin &  Cook, 1987), 
vilket är en algoritm som samplar området på en  shadow map för att ta reda på hur stor 
fraktion av ett fragment är i skugga. 

PCF förändras sedan genom att testa olika slags samplingstekniker som påverkar resultatet.  
Dessa är kvadratisk sampling,  Poisson Disk-sampling,  Edge Tap Smoothing  (Isodoro, 2006). 
samt Noise Dithering. Sedan byggs PCF ut för att undersöka en soft shadow. Detta genom att 
implementera  Percentage-Closer  Filtering Soft  Shadow (PCSS)  (Fernando,  2005)  och dess 
screen-space  variant  Screen-Space  Percentage-Closer  Soft  Shadow (SSPCSS) 
(MohammedBagher, Kauta, Holzschuch & Soler, 2010).
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2 Bakgrund
Forskningen angående skuggor  i  en grafisk miljö är mycket omfattande. Det finns en del  
forskning  som kartlägger detta område vilket bidrar till en översikt av de olika algoritmerna 
som finns att tillgå. (Hasenfratz, Lapierre, Holzschuch & Sillion, 2003; Woo m.fl., 1990;  Elmar 
m.fl., 2009). 

Eftersom det existerar många algoritmer, då det kommer till skuggor, så är en begränsning 
nödvändig.  Arbetet kommer följaktligen att inrikta sig på ett begränsat urval  av de mest  
centrala  algoritmerna;  skuggvolymer  (så  kallad  shadow volume)  och  skuggmappning  (sk. 
shadow map).  Båda  två  av  teknikerna skiljer  sig  åt  i  implementation  och utseende,  och 
ämnar sig bra till att undersökas.

2.1 Hard Shadow / Soft Shadow
Skuggalgoritmer  delas  huvudsakligen  upp  i  två  stycken  olika  typer  av  skuggor  rent 
utseendemässigt. 

En  hård  skugga  (sk.  hard  shadow)  är  en  skuggalgoritm  (Elmar  m.fl.,  2009)  som  enbart 
beräknar om en region ska skuggas eller ej vilket inte är så realistiskt då en äkta skugga blir  
suddig ju länge bort från skuggkastaren den är. Det finns då att tillgå en algoritmteknik som 
kallas för mjuk skugga (sk. soft shadow) vilket ger en penumbra på samma sätt som skuggor 
fungerar i verkligheten. En penumbra är den del av en skugga som delvis är belyst och delvis 
är i skugga. En soft shadow beräknas inte enbart om en yta är i skugga eller inte, utan det 
finns tekniker som beräknar till hur stor del - rent procentuellt - ett område är i skugga. Figur
1 visar på hur de olika typerna ser ut rent visuellt.
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Figur 1 Hard shadow till vänster och soft shadow till höger. Notera 
trappstegseffekterna (aliasing) i den vänstra bilden.



För att förklara mer om teknikerna kommer här en kort redovisning om shadow map- och 
shadow volume-algoritmerna:

2.2 Shadow map
Shadow map-algoritmer fungerar så att de beräknar vilken area som - utifrån ljuskällan - blir 
skuggbelagd av ett föremål. Denna teknik är helt och hållet en hard shadow-algoritm men 
kommer i senare kapitel utvecklas till en soft shadow-teknik. Denna algoritm är uppdelad i 
två steg (Williams, 1978; Elmar m.fl., 2009):

1 En rendering görs av scenen till en buffer från en ljuskällas vy. Denna buffer kallas för  
djupbuffer och innehåller avståndet från vyn till ett visst objekt i 3D-världen. Buffern 
används för att kunna veta om ett objekt vid rasterisering ligger framför eller bakom de  
redan  utritade  objekten.  Är  detta  värde  högre  än  den innevarande  pixeln  i  buffern 
kommer pixeln inte att ritas ut och djupbuffern uppdateras inte med ny information. 

Det som nu finns i djupbuffern efter renderingen är alltså hur långt det är från ljuskällan 
till ett visst objekt i 3D-värden. Objekt som ligger bakom ett annat objekt i ljuskällan  
kommer således inte att uppdatera djupbuffern med ett nytt värde. Det går därmed att 
mäta just var ljuskällan blockeras av ett objekt.
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Figur 2 Shadow Map, Steg 2.  Punkt A är inte skuggad, med punkt B blockeras av 
ett objekt och blir skuggad.

A B

Avstånd från 
ljuskälla

djupbuffer



2 För objekt som ska ta emot en skugga transformeras objektet till att ligga i samma rymd 
som djupbuffern från steget innan,  det vill  säga ljusrymden. En jämförelse görs med 
mellan fragmentet och den texel som indikeras djupbuffern. Om fragmentet längre ifrån 
det värde som indikeras i djupbuffern så är den i skugga och pixeln kan renderas som 
om den är i skugga, exempelvis i en mörkare färg.

I Figur 2 visas hur andra steget i algoritmen fungerar. Punkt A har samma djup som punkten i  
djupbuffern och är då inte i skugga. Däremot befinner sig punkt B på en position längre ned 
jämfört med det värdet i djupbuffern och kommer att läggas i skugga.

Denna teknik  är  en helt  bildbaserad  teknik  (sk.  image based)  med vilket menas att  den 
använder sig av att rendera till en bild och genom sampling få information om renderingen.  
Algoritmen skiljer sig från shadow volume, som är en geometrisk teknik, vilket kommer att 
tas upp senare i denna rapport.

En nackdel är att algoritmen genererar aliasing i form av artefakter som ger skuggan sämre 
kvalité  rent  bildmässigt  (Stamminger  & Drettakis,  2002;  Lauritzen,  2008).  Detta  kommer 
utifrån att en punkt i skuggan har en relation till skuggmappningbilden som är större än en 
hel texel, det vill säga – en pixel ska mappas till en texel för att aliasing inte ska uppstå. Figur
3 visar hur detta kan se ut, och skuggan blir då större block eftersom ytan den upptar är  
större än den bilden från ljusperspektivets djupbuffer.

4

Figur 3 Aliasing till vänster och anti-alias till höger



2.2.1 Percentage Closer Filtering (PCF)
Ett sätt att lösa problemet med  aliasing är att använda sig av  Percentage Closer Filtering 
(PCF) (Reeves  m.fl.,  1987)  och  den  gör  att  skuggornas  kanter  kommer  att  jämnas  ut. 
Tekniken är en utbyggnad på  shadow map-algoritmen på det viset att skuggorna blir mer 
mjuka och är ett steg i den riktning mot att bli en soft shadow.

Vad PCF gör är att sampla området kring samplingspunkten i en shadow map för att ta reda 
på vad för djup som finns runt omkring. Vid varje sampling görs precis som i shadow map en 
kontroll om djupet från utgångspunkten är längre ifrån än det samplade värdet. Är detta 
fallet ökas en räknare med 1. Efter att samplingen är färdig tas detta värde och divideras 
med  antal  samplingar  för  att  få  ett  medelvärde.  Detta  ger  ett  värde  mellan  0  och  1 
(proportionellt)  beroende på hur nära  punkten är  en kant  i  det området  som samplas  i  
djupbuffern. Detta skiljer sig från en vanlig shadow map vilken enbart ger 0 eller 1 – skugga 
eller icke skugga. Det vill säga, PCF ger flyttalsprecision medan en vanligt shadow map ger en 
diskret indikation vart skuggans kant finns.

Området som ska samplas kallas för samplingskernel och den anger vilka samplingspunkter 
kring orginalpunkten som ska genomsökas.  Det sammanlagda värdet dividerat med antal 
samplingar ger det medelvärde som sedan används. Det som är viktigt att veta är att det är  
samplingskernelns teknik som styr det visuella resultatet.
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Figur 4 Exemel på hur Percentage-Closer Filtering ser ut 



Med hjälp av PCF ges en mer verklighetstrogen skugga (se Figur 4) och bidrar till att skuggan 
blir mer mjuk. Detta gör att mycket av artefakterna försvinner, men dock kvarstår problem 
med hur brus ska hanteras, samt att ett spår av de större blocken fortfarande syns. En annan 
nackdel med algoritmen är att den ökade graden samplingar gör att prestandan påverkas 
negativt i takt med hur många samplingar som görs.

2.2.2 Percentage-Closer Soft Shadow (PCSS)
En variant på shadow map är en vidareutveckling som använder sig av PCF. Den används för 
att att generera skuggor av typen  soft shadow, dvs, skuggor som också har en penumbra. 
Denna  heter  Percentage-Closer  Soft  Shadow (PCSS)  (Fernando,  2005) och  algoritmen 
fungerar enligt följande:

1. I en shadow map görs samplingar kring utgångspunkten för att få fram medelvärdet i  
djup. Enbart djupvärden som befinner sig kortare från utgångspunkten som räknas 
med.  Området som ska undersökas är beroende på ljuskällans vidd samt punktens 
avstånd från ljuset. 

2. Värdet  från  föregående  steg  ligger  nu  som  grund  till  kommande  steg  då  detta 
medelvärde bildar ett plan - med ett visst djup från ljuskällan - som ska representera 
ljusblockerare

3. Penumbrans bredd (Elmar m.fl., 2009) räknas nu ut genom följande formel, där p  
är punktens avstånd från ljuskällan,  zavg är det medelvärde i  djup som kommer 
från steg 1, och w light är ljuskällans vidd som styrs via en användarparameter. Figur
5 visar sambanden mellan de olika parametrarna.

w penumbra=
p−zavg
zavg

∗wlight
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Figur 5 Uträkning av penumbrans bredd
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4. Slutligen  används  PCF-algoritmen  för  att  ta  reda  på  punktens  skuggläggning. 
Samplingskernelns sidlängd som behövs för PCF härleds genom penumbrans bredd 
som kommer ifrån steg 2.

2.2.3 Screen Space Percentage-Closer Soft Shadows (SSPCSS)
PCSS  finns  också  utvecklad  för  att  konstrueras  från  skärmrymden  (sk.  screen  space) 
(MohammedBagher m.fl., 2010). Screen space  är en tvådimensionell rymd som 3D-världen 
projiceras på. Den brukar föregås av en del renderingar av scenen som skriver ner olika sorts  
data  (istället  för  ren  färgdata)  till  minnesbuffrar,  som  sedan  används  vid  utritning  på 
bildskärmen.

Vad SSPCSS gör är följande:

1. Först görs renderingar ner till minnesbuffrar. Dessa ska innehålla djupvärdet för varje 
pixel, den vanliga skuggmappningsbilden, hård skuggkarta (alla pixlar som är i direkt 
skugga),  och en projicerad skuggkarta som för varje pixel  innehåller avståndet  till  
blockeraren från skuggkartan.

2. Den  projicerade  skuggkartan,  som  innehåller  information  om  avståndet  till  en 
blockerare,  genomsöks.  För  varje  pixel  i  denna  skuggkarta  beräknas 
medelblockeraren genom att sampla och undersöka närliggande pixlar.  Här samplas 
bara  värden  som  har  ett  blockeraravstånd,  det  vill  säga  enbart  de  värden  som 
blockeras av en ljuskälla. Medelblockeraren beräknas genom att summera samtliga 
blockeraravstånd och dividera med antalet samplingar.

3. Penumbrans storlek härleds nu genom att använda sig av medelblockeraren i steg 2.  
Formeln  för detta är likadan som i PCSS.

4. Efter detta görs en filtrering på hårda skuggkartan med ett filter där vidden på filtret 
kommer från penumbrans storlek från föregående steg.
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2.3 Shadow volume
Ett annat  sätt  att  producera skuggor  är  att  använda sig av en teknik  som heter  shadow 
volume (Crow, 1977; Elmar m.fl., 2009). Denna algoritmen bygger på att beräkna det område 
på  objektet  som  skuggan  täcker,  vilket  bestämmer  när  en  yta  är  innanför  eller  utanför  
skuggan. Denna teknik är geometrisk (sk. geometry based) till skillnad från shadow map, och 
bygger på att rendera polygonerna för den yta som skuggan täcker – själva umbran, som är 
det som är helt täckt av en skugga. Det gör således  shadow volume till  en  hard shadow-
teknik då ingen penumbra genereras. Dessa polygoner färgsätts inte vid rendering utan en 
kontroll görs för varje pixel om den ligger inne i eller utanför en skuggvolym.

Varje polygon i volymen som är riktad mot betraktaren ses som ett inträde i en skuggvolym, 
och volympolygoner som är riktad från betraktaren räknas som en utgång ur en skuggvolym. 
Det går således att enkelt räkna ut då ett visst fragment är i skugga. 
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Figur 6 Förklaring av Shadow Volume. Notera hur punkt A är skuggad och hur 
punkt B inte är skuggad.
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I Figur 6 visas hur skuggvolymen används till att ta reda på om ett fragment är i skugga eller 
utanför skugga. För varje polygon som är vänd mot betraktaren ses det som ett inträde (+1) 
och värdet vid punkt A blir 1 och kommer då beläggas i skugga. Punkt B har däremot ett 
inträde (+1) och ett utträde (-1) vilket ger dess värde 0 – och ska då beläggas med ljus. 

Genereringen av skuggvolymen (Elmar m.fl., 2009) görs genom att undersöka då en polygon 
på en skuggkastare (ett objekt som ska kastar en skugga) är en kant. Detta genomförs genom 
att undersöka närstående polygoner för varje polygon. Är en angränsande polygons normal 
riktad mot ljuskällan, och den undersökta polygons normal riktad från ljuskällan så är det en 
kantpolygon,  och  det  går  nu  att  beräkna  -  från  ljusets  riktning  -  den  polygon  som 
skuggvolymen ska inneha. 

Ett problem med skuggvolymer är just i komplexa scener där ytan för skuggvolymen blir så 
stor  att  prestandan  påverkas  negativt.  Fler  och  större  volymer  ger  mer  tidsåtgång  i 
processorkraft.

Eftersom denna algoritm är en hard shadow så innebär detta att kanten kommer bli mycket 
skarp  och  kan  ge  aliasing-liknande  trappstegseffekter.  Det  blir  även  artefakter  om 
skuggkastaren har ett lågt polygonantal vilket bidrar till en mer kantig skuggvolym.

2.3.1 Hårdvaruaccelererade skuggvolymer
En  utvecklad  algoritm  för  att  implementera  skuggvolymer  är  att  använda  sig  av 
stencilbuffern på grafikhårdvaran  för att ta reda på ytan som är träffad av en skuggkastare  
(Everitt & Gilgard, 2002). Detta snabbar upp prestandan då beräkningarna görs direkt på en 
GPU istället för att skötas av en CPU.

Själva algoritmen fungerar på följande vis:

1. Färg,  djup  och  stencilbuffer  rensas  vid  början  av  varje  utritning.  Färgbuffern 
innehåller den färg en viss pixel upptar och djupbuffern det djup den utritade pixel 
har. Stencilbuffern är den buffer som anger vilken area som ska kunna färgbeläggas.

2. Hela  scenen  renderas  enbart  med  ambient  ljus,  så  som  hela  scenen  skulle  vara 
skuggbelagd. Här uppdateras enbart djup och färgbuffern.

3. Skuggvolymerna ritas nu ut och uppdaterar enbart stencilbuffern. Den räknar upp då 
det ritas ut en polygon som är riktad mot betraktaren, och räknar ned då den är vänd 
bort från betraktaren. 
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4. Scenen ritas nu ut igen med ljussättning med stencilbuffern inräknad. Detta innebär  
att enbart de pixlar som har värde 0 i stencilbuffern kommer att renderas med annan 
belysning. 
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2.4 Artefakter i skuggalgoritmer
Skuggalgoritmer ger upphov till ett antal artefakter vilket försämrar kvalitén på den bilden. 
Detta  gäller  främst  för  bildbaserade  algoritmer,  men  det  finns  ett  antal  artefakter  som 
påverkar även de geometriska algoritmerna.

Då  shadow map-algoritmer används kommer aliasing att  uppstå.  Problemet med aliasing 
(Lauritzen, 2008; Stamminger m.fl., 2002) härstammar från att sampling används vid andra 
steget i  shadow map-algoritmen. Aliasing är små artefakter som uppstår från sampling då 
flera pixlar på en yta binder till en texel på skuggkartan – förstoringsartefakter - eller då en  
pixel binder till flera texel på skuggkartan – förminskningsartefakter.

Om, exempelvis, en skuggkarta har en upplösning på 1024x1024 och den ytan som den ska 
projiceras på är 2048x2048 så krävs det att en texel på skuggkartan kommer att mappas till  
fyra pixlar på ytan. Detta kommer att bilda blocklinade artefakter som drar ner på kvalitén 
på skuggan.

Figur 7 visar hur aliasing visar sig rent visuellt. Den samplade ytan är en texel medan ytan  
den ska mappas på sträcker sig över en pixel. Detta medför att hela ytan (det svarta inklusive  
det gråa) blir färglagt då det inte finns fraktioner i en pixel. Pixlar är diskreta värden.

En metod för att komma runt detta är att använda dithering (Bunnel, 2004). Dithering är en 
metod som kan användas  till  att  minska aliasing.  Vad den gör  rent praktiskt  är  att  brus  
blandas samman med en shadow map. (Se Figur 8) Detta leder till att istället för det bildas 
ett block med tydlig aliasing, så kommer dithering att minska detta rent visuellt. Processen 
medför dock att brus kommer att synas en del, men tekniken gör det praktiskt så att shadow 
map inte behöver ha en så stor upplösning. 
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Figur 7 Aliasing i shadow map. En texel i en shadow map 
projiceras på ett område större än sig själv.
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Genom att använda sig av dithering kan antalet samplingar som behöver göras att minska i 
antal, utan att direkt påverka det visuella utseendet. Utöver detta påverkas prestandan av 
antal samplingar, där en större mängd samplingar ger lägre prestanda. Exempelvis, vid PCF 
så kan en mindre samplingskernel tillsammans med dithering få ett liknande resultat som en 
PCF med större  samplingskernel.  Dithering ger i detta fall en prestandamässig balansgång 
mellan antal samplingar och synligt brus.

Då det kommer till  shadow volumes – en geometribaserad algoritm - så finns inte samma 
problem med aliasing som bildbaserade för ingen sampling behövs göras. De har dock en del 
andra  artefakter  och  problem  (Elmar  m.fl.,  2009)  som  behöver  betraktas  vid 
implementation. Ett av problemen är i stora komplexa scener där skuggvolymen växer och 
det bildar ett stort antal nya polygoner som behövs genereras och bearbetas, vilket ger en 
lägre prestanda. 

En annan artefakt som kan uppstå med skuggvolymer är att skuggan blir helt skarp. Detta för 
att den är en hard shadow och det går enbart att härleda om en punkt är i eller utanför en 
skugga. Vad detta ger upphov till är den ger aliasingliknande trappstegseffekter vid kanten 
mellan ett skuggat och ett oskuggat område. 

Shadow volume-algoritmen ger också artefakter då objektet som ska vara en skuggkastare 
har ett lågt polygonantal, vilket leder till att skuggvolymen som skapas kommer att ge mera 
kantiga volymer.
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Figur 8 Dithering. Notera hur bruset gör att aliasing döljer sig. Istället för att samtliga 
pixlar blir skuggad blir den en blandning av olika skuggningsgrader
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3 Problemformulering 
Ett stort problem med skuggor vid dataspelsproduktion är prestandan och artefakterna på 
de olika grafiska algoritmerna som används,  och det gäller att  väga olika algoritmer mot 
varandra för att upptäcka vilken som passar bäst i en given situation. 

En av dessa situationer är då en ljuskälla ligger i en så pass låg vinkel – eller i närheten - mot  
ett objekt att dess skuggvolym växer i storlek. Då en skuggvolym växer i storlek ger detta att 
mer processorkraft måste användas för att räkna ut volymen. Ett konkret exempel på detta 
är då solen (en ljuskälla) befinner sig på en sån låg nivå att objekt på ytan får en skugga som 
blir avlång – vilket leder till en prestandaskillnad mot då solen skulle stå i en vinkel som ger  
mindre skuggor. 

Ett annat problem (Lauritzen, 2008) detta leder till är att i bildbaserade algoritmer – så som 
shadow map - kommer mycket aliasing att uppstå då upplösningen på den djupbuffer som 
ska skapas inte passar in i  den storleken som kommer att  skuggläggas.   Detta kallas för  
förstoringsartefakter,  och aliasing blir  då ett  större  problem i  denna sorts  situation.  Det 
existerar även förminskningsartefakter, vilket är då flera texlar på en shadow map delar på 
en pixel, men detta kommer inte undersökas i detta arbete.

Arbetet koncentrerar sig enbart på  shadow map-algoritmer då  shadow volumes  inte beter 
sig på liknande sätt och är svårare att modifera. Shadow volume-algoritmen ger inte samma 
problem med alias och brus då de är geometribaserade istället för bildbaserade.  Shadow 
map har  dessutom  mer  möjlighet  att  förändras  på  ett  enkelt  sätt  och  det  går  då  att 
konfigurera den efter behov. 

Problemet som skall undersökas är hur de olika shadow map-algoritmerna i en sådan miljö 
beter sig och kommer att leda till en slutsats då en viss algoritm är mer lämpad att använda.  
Undersökningen kommer att försöka påvisa att möjliga förändringar i algoritmerna kan leda 
till att aliasing och brus minimeras i en situation med långa (eller stora) skuggor, utan att  
prestandan blir negativt påverkad.
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3.1 Metodbeskrivning

3.1.1 Hårdvaruresurser
En metod som kommer användas för att undersöka problemet är att kontrollera prestandan 
för en viss algoritm. Där kommer det gå att mäta uppdateringsfrekvensen för skärmen som 
mäter just hur många skärmuppdateringar per sekund som krävs. Ett högre värde påvisar att  
prestandan är bättre, då det krävs mindre tid för datorn att generera en bild. Dessutom 
påverkas  spelarens  upplevelse  av  spelvärlden  negativt  med  låg  prestanda  (Claypool  & 
Claypool,  2009).  Det  går  även  att  mäta  hur  hårdvaruresurserna  används,  exempelvis 
minnesåtgång  på  grafikkortet  och  exekveringstiden  i  klockcykler  som  en  viss  algoritm 
använder. 

Fördelarna  med att  använda  sig  av  en  analys  av  hårdvaruprestandan  är  att  det  ger  ett 
resultat över hur mycket datorkraft som utnyttjas mellan olika algoritmer och parametrar.  
Nackdelen med denna mätmetod är att en dator kan samköra många program samtidigt och 
det ger upphov till att hårdvaruresurserna delas. Det kan då bli olika resultat beroende på  
vilken dator som testerna görs på. Konfigurationen på en dator varierar också beroende på 
vilken slags  hårdvara  som är  installerad.  Det  vore  då  lämpligt  att  mäta  med mer  än en  
datorkonfiguration men det skulle  krävas  mer resurser vilket  inte finns att  tillgå vid den 
mätnings som ska genomföras.

3.1.2 Visuell analys med testpersoner
En annan metod är att jämföra aliasing och brus med hjälp av uppförstorade bilder på olika 
scener (Lokovic & Veach, 2000). Dessa bilder med olika renderingsparametrar kan jämföras 
mellan varandra genom att visa upp dem inför testpersoner och låta dessa bestämma vilka 
bilder  som  mest  avsaknas  aliasing  och  brus.  Artefakterna  kommer  då  att  tolkas  av  en 
människa och här finns en nackdel och det är att människans observation varierar mellan 
testpersoner – dvs, en subjektivitet. Exempelvis kommer de som har kunskap om  aliasing 
och brus kommer veta vad de ska leta efter och det kan då påverka resultatet. En fördel med 
denna metod är att det faktiskt svarar på vad en människa observerar och resultatet blir då  
mindre abstrakt jämfört med en matematisk analys av bilden. 
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4 Genomförande / Implementation / Projektbeskrivning 
Följande kapitel redovisar själva implementationen av skuggalgoritmerna. Den utgår från en 
enkel shadow map-algoritm, och sedan byggs denna ut med PCF, PCSS, och SSPCSS. För PCF-
steget implementeras olika typer av samplingskernel. Antalet parametrar visas för varje steg 
och kommer att ge en beskrivning  vad som går att förändra i dessa. 

4.1 Shadow Map

Inledningsvis implementerades en shadow map-algoritm med enbart en enda sampling, som 
är grundsteget inför de kommande modifieringarna. Algoritmen har inte förändrats och den 
följer standardimplementationen.

Den enda inställning som går att applicera på denna algoritm är skuggkartans storlek, vilken 
bestämmer upplösningen på själva skuggkartan. Genom att förändra parametern går det att 
styra hur mycket minne som ska allokeras för själva skuggkartan. En större upplösning bidrar  
till mindre aliasing, men det krävs mer minnesallokering (Elmar m.fl., 2009). 

Figur 9 visar hur skuggkartans upplösning bidrar till skuggans form. Notera hur aliasing är en 
större faktor i och med att skuggkartan projiceras på planet, och hur en större skuggkarta 
bidrar till mindre aliasing.
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Figur 9 Shadow map med en sampling. Skuggkartans upplösning till vänster är 
512x512, medan den till höger är 2048x2048.



4.2 PCF
Nästa steg i implementationen var att bygga ut den vanliga  shadow map-algoritmen från 
föregående kapitel med PCF. Det centrala i denna algoritm hur samplingskernels funktion 
implementeras, vilket styr utseendet och karaktären av skuggan. Funktionens uppgift är att 
beräkna  till  hur  stor  del  ett  visst  fragment  är  i  skugga  genom  att  göra  samplingar  på  
skuggkartan.

Implementationen av denna algoritm utökades med ett antal olika tekniker för att förändra 
samplingskernelns funktion, vilka presenteras i följande delkapitel.

4.2.1 Kvadratiskt formad samplingskernel
En kvadratiskt formad samplingskernel innebär att tekniken samplar texlarna som en kvadrat 
som är indelad i sidor som är lika långa. 

Förutom den parameten som angavs  i  tidigare  kapitel  så  finns  det  två  stycken specifika 
inställningar.  Den ena av parametrarna styr  vad  sidornas  längd ska uppta  angett  i  antal 
texlar.  En större längd på sidorna ger att  ett  större område på skuggkartan kommer att 
undersökas. 

Den andra parametern ger hur många samplingar som ska göras för varje sida, vilket bidrar 
till samplingkernelns storlek. Exempelvis, är det angivet att en sida är 4 så betyder det att  
4x4 samplingar kommer att göras – och i detta fall blir det 16 stycken samplingar.
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Figur 10 Kvadratisk samplingskernel med 4x4 (16) samplingar. Avståndet mellan 
samplingarna är i detta fall en texel då samplingarna gränsar till varandra.
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De två olika parametrarna samspelar och styr hur glest eller tätt samplingarna ska göras. En 
större längd på sidorna tillsammans med ett lägre antal samplingar bidrar till att det blir mer 
glest mellan de olika samplingarna i skuggkartan (se Figur 11). Däremot, en kortare längd på 
sidorna med ett högre antal samplingar gör att det blir mer tätt mellan de olika samplingarna 
i skuggkartan. 

Anledningen till  att längden av sidorna i  samplingskerneln ska gå att modifera är att den 
senare algoritmen – PCSS – använder sig av denna parameter i samplingskernelen för att  
styra penumbrans utseende.
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Figur 11 Då sidornas längd ökas så utökas området som ska samplas. I detta fall är det 
två texlar mellan varje sampling.
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Figur  12 visar  hur  olika  parameterinställningar  påverkar  det  visuella  resultatet.  De  övre 
bilderna  har  en  samplingskernel  där  sidornas  längd  på  en  texel,  medan  den  de  nedre 
bilderna har en samplingskernel där sidornas längd är på fyra texlar. De vänstra bilderna har 
en kernelstorlek på 4x4 (16) samplingar, medan de högra bilderna har en kernelstorlek 8x8 
(64) samplingar.

4.2.2 Samplingskernel med Edge Tap smoothing
En annan förändring av samplingsmetod för en PCF är att använda sig av en teknik som kallas 
Edge  Tap  Smoothing  (Isodoro,  2006).  Denna  bygger  på  att  utnyttja  en  kvadratisk 

18

Figur 12 PCF med en kvadratisk samplingskernel. De övre har en texels sidläng, och de 
lägre har fyra texlar i sidlängd. De högra har 64 samplingars kernel, och den vänstre 

har 16.



samplingsarea till att beräkna vikter som tillsammans med samplingen bygger ett värde som 
anger till hur stor del området är skuggbelagt. 

Tekniken arbetar på samplingskernelns kanter, och beräknar här hur stor del av texeln som 
befinner sig inom samplingskerneln. 

Figur 13 visar hur samplingen görs. Själva samplingskerneln överlappar på olika texlar och i 
kanterna blir det enbart en fraktion av en texel  som samplas. Utan  Edge Tap Smoothing 
kommer dessa samplingar räknas som en hel projicerad texel vilket ger upphov till aliasing.  
Genom denna teknik kommer en interpolering uppstå mellan de projicerade texlarna. 
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Figur 13 Exempel på Edge Tap Smoothing. Vikterna beräknas  genom att 
utreda hur stor fraktion av en texel en samplingspunkt innehar.
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Figur 14 ger en noggrannare vy över hur interpoleringen ser ut rent visuellt.  Notera hur 
algoritmen med Edge Tap Smoothing interpolerar mellan de projicerade texlarna. I en PCF 
med kvadratisk samplingskernel så hämtas enbart en texel till  flera fragment vilket bildar 
större  trappstegsliknande  block  (aliasing).  Edge  Tap  Smoothing löser  detta  genom  att 
beräkna en vikt  som visar  hur  nära  den projicerade texeln har  till  de  andra  projicerade 
texlarna. Detta bildar då en interpolering mellan texlarna.  Nu blir övergången från skugga till  
icke-skugga jämnare eftersom de diskreta skuggnyanserna byts ut mot en jämn övergång 
som kan använda hela gråskalan.
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Figur 14 PCF med kubisk samplingskernel till vänster och PCF med Edge Tap Smoothing 
till höger. Bilden föreställer enbart det området som är i skugga utan att texturer 

pålagda. 

Figur 15 Exempel på Edge Tap Smoothing



Figur  15 visar  ett  exempel  på  hur  samplingen  fungerar.  Fyrkanten  i  mitten  visar  var 
fragmentet är projicerat. Samplingen görs på de punkterna som visas. Den mörkade delen är 
en texel helt i skugga. Där det inte är en skugga så kommer värdet bli 0 och kan då ignoreras. 
Den punkt som har en träff som skugga kommer nu att ges en vikt.  Eftersom den är en 
fraktion inom texeln på 0.5 kommer detta värde att användas som vikt.

Ett vidare exempel (se Figur 16) har sin samplingspunkt en bit något till vänster mot tidigare, 
och på den positionen där den samplar en skugga kommer nu vikten att bli ännu lägre, och 
detta pågår för samtliga fragment och bildar interpoleringen.

En 2x2 samplingskernel kommer således ge samma resultat som en bilinjär interpolering, då 
vikterna på de fyra samplingarna kommer att  bidra till  hur stor  del  av fragmentet står  i  
relation till fyra samplingspunkterna.

En stor fördel med denna teknik är att aliasing kommer att försvinna till stor del och det går  
att  använda sig  av  en mindre samplingskernel,  och få  samma resultat  som en PCF med 
kvadratisk formad samplingskernel.

Nackdelen med Edge Tap Smoothing är att den inte kan användas i samband med PCSS då 
PCSS behöver en variabelstyrd  sidlängd i samplingskerneln.  Edge Tap Smoothing kräver en 
texel i sidlängd.
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Figur 16 Exempel på Edge Tap Smoothing



Den enda parametern som går att konfigurera är  hur många samplingar  som ska utföras. 
Figur 17 visar en jämförelse mellan PCF med och utan Edge Tap Smoothing. De övre bilderna 
är en PCF med kvadratisk samplingskernel med storlek 2x2 (4 samplingar) respektive 4x4 (16 
samplingar). De undre bilderna är PCF med Edge Tap Smoothing med en kernelstorlek av 2x2 
respektive 4x4. Samtliga bilder har en samplingsvidd på en texel.

22

Figur 17 PCF med (undre bilderna) och utan (övre bilderna) Edge Tap Smoothing. De 
högre bilderna använder en samplingskernel på 2x2 storlek, och de vänstra 4x4.



4.2.3 Diskformad samplingskernel
Förutom en kvadratiskt baserad samplingskernel så implementerades även en Poisson Disk-
formad kernel (Isodoro, 2006). Denna kernel bygger på att sampla uniformt runt en cirkel för 
att beräkna medelvärdet. Algoritmen fungerar så att den väljer punkter slumpmässigt, men 
ser till att avståndet mellan punkterna håller ett avstånd som inte gör dem närliggandes.

Den implementerade  varianten  är  inte  framräknad utan  en  redan  färdiguträknad  kernel 
användes (Geeks3D, 2010).

De inställningar som går att konfigurera är är samplingskernelns diameter, vilket är hur långt 
i  antal  texlar  som  samplingskerneln  kommer  sträcka  sig.  Dessutom  går  det  att  
parametersätta  hur  många  samplingar som kan göras  –  detta  är  dock  begränsat  till  en 
storlek av 64, 16, och 4 samplingar. Anledningen är att kerneln är färdiguträknad som en 64-
punkters  samplingskernel  och de   lägre  storlekarna  använder  sig  av  samma kernel  men 
mindre data  (vilket kan påverka slutresultatet).

Fördelen  med  denna  teknik  är  att  det  krävs  färre  samplingar  jämfört  med  kvadratisk  
samplingskernel. Den ger dock mer brus då det är en viss slump i samplingstekniken. Figur 19 
visar  hur  det  ser  ut  rent  visuellt.  Notera  att  bilden  med  en  liten  samplingskernel  för 
disksampling  ger  ett  liknande  resultat  som  en  kvadratisk  samplingskernel  med  större 
samplingskernel.
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Figur 18 Poisson Disk-sampling. De svarta prickarna är samplingspunkter
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Figur 19 Till vänster en poisson disk-kernel med 16 samplingar. Till höger en kvadratisk 
samplingskernel med 64 (8x8) samplingar. Samtliga har en kernelvidd som är på en 

texel.



4.2.4 Samplingskernel med dithering
Förutom  att  förändra  utseendet  på  samplingskerneln  undersöktes  också  en  metod  att 
implementera  dithering (Bunnel  &  Pellacini,  2004).  Algoritmen bygger  på  att  sampla  ett 
område med en kvadratisk samplingskernel som är 2x2, medan den i själva verket ger ett 
resultat som om den vore 4x4 stor.

Detta gjordes möjligt genom att introducera en samplingskernel som vid varje anrop ändrar 
läge med en texel. 

Figur  20 visar  hur  denna  sampling  går  till.  Själva  kernelns  storlek  är  4x4,  men  den  är  
uppdelad  i  fyra  olika  samplingssegment  som  har  storleken  2x2.  Varje  anrop  till 
samplingsfunktionen använder sig av någon av dessa fyra olika segment. Det framgick dock 
inte  i  dokumentationen (Bunnel  & Pellacini,  2004)  tillvägagångssättet  för  att  styra  vilket 
segment som ska gälla. 

En  lösning  var  att  använda  sig  av  en  textur  med  brus  för  att  slumpmässigt  välja  vilket 
segment som ska gälla,  men detta utan resultat  (Se  Figur 21),  då det ska bildas en  soft  
shadow och resultatet blev en hard shadow.
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Figur 20 Samplingsmatris för dithering. De olika siffrona indikerar ett segment som 
samplas.
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En annan detalj som förhindrade implementation var att samplingstekniken bygger på att 
använda sig av hårdvaran på ett NVIDIA-kort för att göra en 2x2 sampling med enbart ett  
hårdvaruanrop. Både NVIDIA och AMD har hårdvarustöd för PCF där de i ett anrop samplar 
fyra stycken punkter och returnerar det bilinjärt interpolerade värdet.

Shadern,  som den  är  byggd  för  tillfället,  stödjer  inte  denna  typ  av  samplingar  och  den 
behövdes byggas om vilket framgår i senare kapitel.
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Figur 21 Misslyckad dithering (2x2 samplingskernel). 



4.2.5 Samplingskernel med noisebaserad dithering.
Eftersom det första försöket med dithering misslyckades så implementerades en egenhändig 
förändring på dithering genom att använda sig av en textur med brus. Texturen används för 
att förflytta samplingspunkterna med hjälp av brus. Detta ger upphov till att många av de 
stora block som aliasing ger blir omkastade, och detta jämnar således ut dessa områden. 

Någonting som är en bieffekt till denna implementation är att den ger upphov till brus, vilket 
är lätt att upptäcka rent visuellt. Det går då att använda sig av en textur som i sig självt är 
brusig och detta döljer då bruset från skuggan. 

Det som är förändrat är följande:

float noiseDisplacentX = noiseAmount*((tex2D(texRandomNoiseSampler, PLightSpace.xz*noiseFrequency).x * 2.0f) - 1.0f) ;

float noiseDisplacentY = noiseAmount*((tex2D(texRandomNoiseSampler, PLightSpace.xz*noiseFrequency).y * 2.0f) - 1.0f) ;

Dessa två rader styr  hur mycket en samplingspunkt ska förflyttas   genom att  sampla en 
brusig textur. Det finns här två stycken parameterar vilka är  brusets frekvens, och brusets 
styrka. Styrkan anger hur mycket av bruset som ska påverka förflyttningen, medan frekvens 
styr hur långt den ska förflytta sig mellan texlarna i brustexturen. 

Resultatet  gör  nu att  det går  att  tillämpa dithering med hjälp av en brustextur.  Det går  
därmed att använda en låg upplösning eller liten samplingskernel för att dölja aliasing.
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Figur 22 PCF 512x512, 4 samplingar. Till vänster: med Noise Dithering Till höger: utan 
Noise Dithering



4.2.6 Sampling med hårdvarubaserad PCF
NVIDA och  AMD  tillåter  att  PCF  går  att  göra  helt  hårdvarumässigt.  På  en  sampling  gör 
hårdvaran en 2x2 sampling med bilinjär interpolering för att räkna ut hur stor fraktion ett 
fragment  är  i  skugga  (Bunnel  m.fl.,  2004).  För  att  aktivera  hårdvarubaserad  PCF  på  ett 
NVIDIA-kort krävs det att texturformatet på djupbuffern ska vara D24S8_SHADOWMAP, och 
det räcker sedan med en enda sampling på denna.  Då förstår  grafikkortet att  det  är  en 
skuggkarta i den buffern och automatiskt gör en 2x2 interpolerad sampling.

Egentligen, som tidigare nämnt, var det meningen att implementera en variant på dithering, 
där  hårdvarubaserad PCF används för  att  beräkna skuggans form. På grund av bristfällig 
dokumentation (Bunnel & Pellacini, 2004) misslyckades försöken att implementera denna 
algoritm. 

Det finns inga parmetrar som går att förändra då samplingskernelns vidd och storlek är låst 
av hårdvaran till en texel samt 4 samplingar. Det leder då till att denna inte kan tillämpas 
PCSS eller SSPCSS.
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Figur 23 PCF med en sampling med hjälp av stöd på NVIDIA's hårdvara.



4.3 PCSS – utbyggnad av PCF-algoritmen
Ett  ytterligare  steg  i  implementationen  var  att  tillämpa  PCF  vid  användning  av  PCSS.  
Användningen av PCF gör att det går att styra skuggans penumbra beroende på avståndet 
från ljuskällan och en blockerare.  Det går att tillämpa ett antal av tidigare tekniker i PCF-
kapitlet just på PCSS därför att den använder sig av exakt samma samplingstekniker. 

En av parametrarna i tidigare kapitlet angående PCF är  antal samplingar  som ska göras på 
varje sida i  en samplingskernel,  och denna används explicit  i  PCSS.  Det som krävs är  att 
skicka med en parameter på sidornas längd till PCF som beräknar enligt denna variabel.

Det finns två användningsområden för en samplingkernel i en PCSS; dels att beräkna värdet 
på medelblockeraren, och dels att räkna ut hur stor del ett visst fragment är i skugga med  
hänsyn till storleken på penumbran. För att medelblockeraren ska beräknas krävs det två 
parametrar,  vilka  är  ljuskällans  storlek  och  avståndet  till  ljuskällan.  Det  som  behövs  för 
beräkningen av skuggfragmentet är storleken på penumbran, vilket tas fram av algoritmen.
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Figur 24 PCSS med 8x8 samplingskernel för både blockerarsökningen och PCF-filtret. 
Notera hur penumbra breder ut sig ju längre skuggan är från ljuskällan.



Ett antal parametrar finns att tillgå. Dels är det parametrarna som går att göra på en PCF,  
men det  tillkommer ytterligare  parametrar.  För att  beräkna vidden av medelblockeraren 
används följande formel:

sceneScale * lightSize / IN.PLightSpace.z

Det som är givet från fragmentet är IN.PLightSpace.z då denna ger avståndet från ljuskällan 
till fragmentet. Parameterna lightSize är ett användarstyrt värde och anger ljuskällans vidd. 
Detta gör att då detta värde ökar, ökas området som kommer att skuggläggas.

Parametern  sceneScale använder  för  att  kalibrera  beräkningen  av  vidden  på  sökningen. 
Anledningen är att området som ska beläggas i skugga inte alltid har samma utbredning och 
detta värde behöver då konfigureras beroende på scenens utsträckning. 

I den implementerade versionen finns enbart med stöd för en kvadratisk samplingskernel,  
men versionen skulle kunna inkludera diskformad samplingskernel eller dithering med brus. 
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4.4 SSPCSS – ombyggnad av PCSS
En  variant  på  PCSS  implementerades  som  uttrycker  sig  i  screen  space vilket  gör  den 
användbar i renderingssystem som utnyttjar deferred rendering. 

Dokumentationen (MohammedBagher m.fl., 2010) på denna algoritm är mycket begränsad 
och förklarade kortfattat hur den skulle implementeras. Den nämnde även parametrar som 
saknade  beskrivning.  Vad  som gjordes  åt  detta  var  att  modifiera  algoritmen så  att  den 
fungerade ungefär som var beskrivet.

Det första algoritmen gör är att rendera ner olika slags data i  minnesbuffrar,  som sedan  
används i senare steg. Som tidigare nämnts ska dessa innehålla djupvärde, skuggkarta, en 
hård skuggkarta (alla pixlar som är i direkt skugga),  och en projicerad skuggkarta som för 
varje pixel på skärmen innehåller distansen till blockeraren. Då väl dessa buffrar är nedskriva  
finns ingen geometrisk information tillgänglig, utan varje pixel genomsöks och hänvisar till  
data i buffrarna. 
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Figur 25 SSPCSS



Nästa steg i algoritmen är att genomsöka den hårda skuggkartan och för varje pixel som är i  
hård skugga beräkna en vidd. Denna beräkning använder sig av den projicerade skuggkartan 
– vilket innehåller avståndet från ljuskällan till blockeraren – och för varje pixel finns det data  
för detta. 

De områden som inte är i hård skugga har ingen distans till en blockerare så det värdet blir 
noll, och blir värdet av distansen noll kommer vidden av sökarean bli noll. Detta ger att det  
enda fragment av en skugga kommer som att synas är då den är i hård skugga (dvs, helt 
skuggad). Förändringen som är gjord är att då sökarean är noll, sätts ett minimivärde för att  
få skuggan i områden som inte är i direkt hard shadow. Figur 26 ger en visuell förklaring på 
hur det ser ut med och utan minimiarea för blockeraren. 

De parametrar som finns att tillgå är minimivärdet för blockerarsökningen. Denna styr hur 
stor  del  utanför  den  hårda  skuggkartan  som ska  genomsökas  där  det  inte  existerar  ett 
avstånd till blockeraren.

De andra parametrarna är likadana som för PCSS, med ljuskällans vidd och skalningen för 
scenen.
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Figur 26 Den vänstra bilden saknar en minimiarea för sökarean, och den vänstra 
bilden innehåller minimiarea. Notera att det bildas en hård skuggram på den 

vänstra bilden.



5 Analys / Utvärdering 
I  följande  kapitel  presenteras  utvärderingen  för  dels  en  användarstudie  samt  en 
prestandamässig analys mätt i klockcykler. 

De algoritmer som ingick i testerna var PCF med kvadratisk sampling, poisson disk-sampling, 
Edge  Tap  Smoothing  och  Noise  Dithering.  Det  ingick  också  en  utvärdering  av  PCSS. 
Anledningen till att dessa valdes som studie är att det är de algoritmerna som sågs ut att  
vara  mest  korrekt  implementerade  från  genomförandet.  SSPCSS  och  Dithering  var  båda 
misslyckade implementationer och kunde inte tas med med anledningen att resultatet skulle 
kunna leta till en felaktig analys om algoritmen vore felaktigt implementerad.

5.1 Användarstudie
Användarstudien var uppbyggd med ett webgränssnitt (se Figur 27) där varje testperson blev 
visad  sex  stycken  bildserier  med  fem  bilder  vardera  där  samtliga  hade  en  lång  skugga. 
Bilderna skulle rangordnas efter varandra efter en viss fråga som ställdes, vilket i detta fall  
var  antingen  brusmängd  eller  realism.  Den  ordningen  som  testpersonerna  blev  visad 
serierna  var  slumpmässig.  Själva  bilderna  presenterades  utan  slumpmässighet,  varje 
testserie  var  således  identisk  mellan  testerna.  Initialt  när  bilderna  skapades  blev  de 
omplacerade  från  en logisk  ordning,  med exempelvis  sortering  på  en  parameter,  till  att  
slumpmässigt bli tilldelad en testbokstav. De olika serierna hade som syfte att undersöka ett  
specifikt  område,  vilka  presenteras  i  följande  delkapitel.  Anledningen  till  de  olika 
parametrarna  i  studien  är  ett  urval  för  det  fick  bli  en  begränsning  som  gjorde  att  
testpersonerna inte skulle tröttna då de skulle rangordna bilderna. 

På varje bildserie fick testpersonerna också tillgång till att lämna en kommentar i ett textfält.  
Anledningen var att det skulle gå att motivera varför en testperson rangordnade sina bilder 
på ett visst sätt, eller att klargöra sitt avseende bakom sina rangordningar. Detta ger i sin tur 
en kvalitativ syn på resultatet genom att det inte enbart handlar om siffror och analys av 
dessa, vilket nästan krävs då människor blandas in i en användarstudie. 

Bilderna skapades genom att välja en implementerad skuggalgoritm från shaderverktyget FX 
Composer och ta en bild av skärmen med Print Screen-knappen. Bilderna sparades sedan ned 
i  en  katalog  med  testnamnets  identifikation.  För  att  behålla  samma  slags  vy 
implementerades samtliga algoritmer i samma projektfil men med olika effektfiler. Det gick 
då enkelt  att  byta  mellan effekter utan att  förändra  kamerans position.  Bilderna fick  då 
identiska vyer och bidrog till att det var enklare att upptäcka skillnader mellan dem.

33



Scenen som användes för samtliga bilder var ett plan med en längre grönaktig textur, och en 
tekanna. En lampa satt sedan bakom lampan som gav ljus mot lampan och skuggan blev 
projicerad över planet. 
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Figur 27 En bild från webgränssnittet som ingick i användarstudien. Bilden är 
större än en bildskärm.



Poängen för de olika rangordningarna i  studien är  5 poäng för första,  4 för andra,  3 för  
tredje, 2 för fjärde och 1 för femte. Dessa summerades sedan ihop för att få ett resultat för  
att visa vilken poäng som de olika teknikerna fick. 

Totalt 16 stycken testpersoner gjorde testen. Egentligen var det menat att studien skulle 
gruppera  på  spelerfarenhet  och  ålder,  men  på  grund  av  det  låga  antalet  testpersoner 
slopades denna idé av statistiskt skäl. Utav samma skäl blev resultatet från studien mer en 
indikation än ett statistiskt försvarbart resultat.

Nedan följer frekvensen på grupperingarna i studien:

Kön:

Kvinna 2

Man 14

Ålder:

18-21 1

25-29 5

30-35 7

>35 3

Spelerfarenhet 
(speltid/vecka):

0-10 Timmar 10

>10 2

Spelar inte 4

35



5.1.1 Edge Tap Smoothing
Denna undersökning skulle visa om det finns en skillnad av realism då upplösningen på en 
skuggkarta  förändras  tillsammans  med  Edge  Tap  Smoothing.  Lägre  upplösning  bidrar  till 
större  texlar  -  och  därmed  mer  aliasing  –  vilket  med  Edge  Tap  Smoothing ger  mer 
interpolering.

Typ Bild 5p 4p 3p 2p 1p Summa

Edge Tap Smoothing - 256x256 Shadow Map Test1C 6 2 3 1 4 53

Edge Tap Smoothing - 2048x2048 Shadow Map Test1B 1 5 4 4 2 47

Edge Tap Smoothing - 4096x4096 Shadow Map Test1D 5 2 1 3 5 47

Edge Tap Smoothing - 512x512 Shadow Map Test1E  2 5 2 4 3 47

Edge Tap Smoothing - 1024x1024 Shadow Map Test1A 2 2 6 4 2 46

Tabell 1      Resultat för testen med Edge Tap Smoothing

Resultatet  i  Tabell  1  ger en antydan om att  det  inte  finns  någon faktisk  skillnad  då det  
kommer till realismen. Det resultatet som ser ut att sticka ut är den bild som har den lägsta  
upplösningen. De övriga bilderna har ungefär samma poäng och indikerar på att det inte är 
någon skillnad i realism mellan dem. Anledningen till resultatet kan bero på att  Edge Tap  
Smoothing interpolerar mellan texlarna och bidrar till en mjuk övergång mellan texlarna som 
projiceras. Detta leder i sin tur till att de bilder som har en låg upplösning på skuggkartan blir  
mer mjuka, och ser därmed mycket verkligare ut.

5.1.2 Poisson Disk vs. kvadratisk samplingskernel
För att utreda om Poisson Disk-sampling var ekvivalent med en kvadratiskt samplingskernel 
med  större  antal  samplingar  så  gjordes  en  undersökning  av  realismen  på  dessa.  Serien 
bestod av två typer av bilder med de båda samplingsteknikerna; den ena med 64 samplingar  
och den andra med 16 samplingar. Det ingick även en kontrollbild vilket var en bild med en 
vanlig shadow map-algoritm som enbart hade en sampling. 
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Typ Bild 5p 4p 3p 2p 1p Summa

PCF - 64 samplingar– Poisson disk-kernel Test2B 9 2 3 2 0 66

PCF -  8x8 (64) samplingar – kvadratisk kernel Test2C 4 4 6 1 1 57

PCF - 16 samplingar - Poisson disk-kernel Test2A 3 5 3 5 0 54

PCF - 4x4 (16) samplingar - kvadratisk kernel Test2D 0 5 3 7 1 44

1 sampling shadow map Test2E 0 0 1 1 14 19

Tabell 2   Resultat för testen mellan Poisson-disksampling och kvadratisk sampling. 
Dessutom ingår en shadow map som  kontrollevärde.

Resultatet  i  Tabell  2  indikerar  att  en  64  samplingars  Poisson  Disk  kan  vara  den  mest  
realistiska  av   alla  bilderna.  Antalet  samplingar  för  de  olika  typerna hamnar  ungefär  på 
samma poäng, där det ser ut som en högre samplingskernel ger ett mer realistiskt resultat.  
Disksampling ser ut att hamna på ett något högre resultat än sin kvadratiska motpart, dock  
marginellt och kan knappast inte ge någon vidare analys. Kontrollbilden hamnade sist vilket 
visar att den  är lämpad som referensmateral. 

Det intressanta som resultatet indikerar är att en 64 samplingars kvadratisk samplingskernel 
ser ut att ge liknande realism som en samplingskernel med en 16 samplingars poisson disk.  
Detta  indikerar  på  att  det  går  att  behålla  det  visuella  resultatet  genom  att  byta  ut  en 
kvadratisk samplingskernel mot en samplingskernel med disksampling.

5.1.3 PCSS – Lightsize
En undersökning gjordes även på den enda  soft shadow-algoritmen för att utreda hur en 
förändring  i  användarparametern  Lightsize påverkar  realismen.  Inställningarna  på  denna 
algoritm utöver  lightsize är, att den  använder sig av en 4x4 kvadratisk samplingskernel till 
både PCF-steget och blockerarsökningen. 
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Typ Bild 5p 4p 3p 2p 1p Summa

PCSS - Light Size 0.0005 Test3C 8 2 2 1 1 57

PCSS - Light Size 0.0010 Test3D 3 5 5 1 0 52

PCSS - Light Size 0.0015 Test3A 1 4 3 4 2 40

PCSS - Light Size 0.0025 Test3E 2 3 2 4 3 39

PCSS - Light Size 0.0020 Test3B 0 1 2 4 7 25

Tabell 3    Resultat för testen som utreder ljusstorlek på en PCSS

Resultatet i Tabell 3 indikerar att en lägre, och mer sammansatt, vidd på ljusstorleken bidrar 
till mer realism. De två översta värderna ser ut att ligga inom samma poängområde, medan  
de nedre verkar hamna i ett eget poängområde. 

Anledningen till resultatet kan bero på att PCSS bidrar till större artefakter som är synliga då 
antal samplingar är lågt till antal och skuggan breder ut sig på en större yta. Detta kan dels  
bero på att sökvidden till PCF blir så stor att den ger stora steg i gränsen mellan icke-skugga 
och  skugga.  En  testperson  kommenterade  även  att  ”huggen  ser  hemska  ut”.  Det  vore 
intressant  att  undersöka  vad  som  inträffar  då  samplingskerneln  är  större  och  se  om 
resultatet kan förändras. 

5.1.4 Noise
För att utreda hur brus är synligt i Noise Dithering, genomfördes en test där testpersonerna 
fick ange hur mycket brus det fanns i olika slags bilder med en samplingskernel. Anledningen 
till att undersöka brusmängd istället för realism var utreda  det synliga bruset som ges av 
Noise  Dithering  och  se  om  det  går  att  hitta  en  samplingskernel  där  minst  brus  går  att 
upptäcka. Detta gör i sin tur att det skulle gå att härleda en viss samplingskernel där så lite 
artefakter som helst är synliga – vilket i en viss grad går att koppla till realism då avsaknad av  
artefakter ger en mer realistisk vy.
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Typ Bild 5p 4p 3p 2p 1p Summa

Noise Dithering - 8x8 (64 tap) samplingskernel Test4A 1 6 5 2 1 49

Noise Dithering - 1x1 (1 tap) samplingskernel Test4E 5 2 2 3 3 48

Noise Dithering - 4x4 (16 tap) samplingskernel Test4D 6 1 1 2 5 46

Noise Dithering - 2x2 (4 tap) samplingskernel Test4B 3 2 2 4 4 41

Noise Dithering - 3x3 (9 tap) samplingskernel Test4C 0 3 6 4 2 40

Tabell 4    Resultat för testen av Noise Dithering

Resultatet i Tabell 4 indikerar att det inte blev någon direkt skillnad mellan de olika bilderna i  
bildserien, utan samtliga värden ligger inom samma poängområde. Brusnivån var tydlig även 
om en större samplingskernel var given. Inte heller gavs det någon indikation att texturen 
som  skuggan  projicerades  sig  på  dolde  bruset  –  dock  varierades  inte  texturen  mellan 
bilderna så detta var inte en given påverkad faktor.

Anledningen till resultatet kan vara att brusmängden inte varierade mellan de olika bilderna.  
Sedan visar det sig att en större samplingskernel inte bidrog till att bruset blev mindre tydlig.  
Det spelar då ingen roll vilken kernelstorlek som används för att minimera brus i en algoritm 
med noise dithering. I nästa kapitel beskrivs en test med noise dithering för att upptäcka hur 
den ämnar sig rent realistiskt.

5.1.5 Alla mot alla
För att  undersöka och få en sammanfattning av hur de tidigare algoritmerna ter sig mot  
varandra gjordes en test med en bild från samtliga bildserier. Det som mäts är realismen i  
bilden och det går att få ett resultat genom att se vilken bild testpersonerna föredrog av  
samtliga serier. Samtliga bilder inom denna serien finns som granskning i Appendix B.
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Typ Bild 5p 4p 3p 2p 1p Summa

Edge Tap Smoothing - 2048x2048 Test5A 9 6 1 0 0 72

PCF - 16 samplingar – Poisson disk-kernel Test5B 3 6 5 2 0 58

PCSS - Light Size 0.0015 Test5D 5 0 2 3 6 43

Noise Dithering - - 3x3 (9 tap) samplingskernel Test5E 0 3 4 3 6 36

PCF - 4x4 (16) samplingar– Kvadratisk kernel Test5C 0 0 4 8 4 32

Tabell 5    Resultat av en test som tar en bild vardera från tidigare testerna och 
samkör dem i en test.

Resultatet i Tabell 5 indikerar på att Edge Tap Smoothing var den teknik som nästan samtliga 
föredrog. Utöver detta så ser det ut som att de tre lägsta värdena hamnar inom ett liknande  
poängområde, och de två övre i ett annat.

Anledningen till  resultatet kan vara att  Edge Tap Smoothing gör  en mycket mjuk bild då 
texlarna interpoleras, vilket leder till en övergång som döljer aliasing. Det kan noteras att  
Poisson disksampling med 16 samplingar också ser ut att ge ett bra resultat, vilket kan ställas  
mot  den  kvadratiska  samplingskernel  med  16  samplingar  som  flest  testpersoner  inte 
föredrog.

En annan sak som är marginell men kan nämnas är att en lägre samplingskernel med noise 
bidrog  till  ett  bättre  resultat  rent  realistiskt  jämfört  med  användning  av  en  kvadratisk  
samplingskernel som har fler samplingar.

5.1.6 Slumpmässigt
Slutligen gjordes även ett test där bilderna slumpmässigt valdes ut med hjälp av en tärning.  
Ett  tärningsslag gav vilken testgrupp,  och andra tärningslaget  gav bildnamn där  siffran 6 
ignorerades. Detta för att hitta om det fanns några avvikande resultat som enbart visar sig 
då slumpen läggs in. 
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Typ Bild 5p 4p 3p 2p 1p Summa

Edge Tap Smoothing - 512x512 Test6B 10 4 2 1 0 74

Edge Tap Smoothing - 4096x4096 Test6A 3 8 4 2 0 63

PCSS - Light Size 0.0005 Test6D 1 4 6 6 0 51

Noise Dithering - 2x2 (4 tap) samplingskernel Test6E 2 2 5 6 2 47

1 sampling  shadow map Test6C 0 0 0 2 15 19

Tabell 6    Resultat för en test där bilderna valdes slumpmässigt.

Resultatet  i  Tabell  6  ger  en  indikation,  i  likhet  med  föregående  kapitel,  att  Edge  Tap  
Smoothing ser ut att ge ett mer realistiskt resultat än de övriga teknikerna, där de övre två  
ser ut att hamna inom samma poängområde. Utöver det så är det ingenting som direkt går 
att  notera  utifrån  resultatet,  för  PCSS  och  Noise  Dithering  hamnar  inom  samma 
poängområde. Bilden med enbart en sampling, som dök upp i detta test, visar ännu igen på 
att den lämpar sig som  referensmaterial.
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5.2 Prestanda

Algoritm Pixel Shader Klockcykler
Vertex Shader 

Klockcykler

PCF - 64 tap - disksampling 705 84

PCF - 16 tap - disksampling 225 84

PCSS 160 84

PCF - 8x8 (64) tap – kvadratisk samplingskernel 151 84

Edge Tap Smoothing 130 84

Noise Dithering 119 84

PCF - 4x4 (16) tap – kvadratisk samplingskernel 116 84

Shadow Map – 1 sampling 64 84

Figur 33    Prestandatest i klockcykler

Resultatet  i  Figur  33  visar  den  prestandan  -  mätt  i  klockcykler  –  för  algoritmerna  som 
testades. Det går att se att teknikerna med fler samplingar tog längre tid för processorn att 
bearbeta. Det viktiga i detta resultat är värdet som anges för  pixel shader-kolumnen med 
anledningen att vertex shader-värdet alltid är detsamma för samtliga algoritmer.

En  intressant  notering  går  att  göra  på  disksamplingen  som  tar  fler  klockcykler  än  den 
motsvarande tekniken med kvadratisk samplingskernel. Anledningen till detta kan vara att  
disksamplingen  behöver  göra  en  tabellsökning  för  hur  mycket  vikt  den ska  lägga  på  en 
sampling, medan den kvadratiska samplingen inte använder sig av vikter. 

Edge Tap Smoothing gav marginellt sämre prestanda än kvadratisk samplingskernel på grund 
av de extra vikter som behöver räknas ut för varje kant i en samplingskernel.
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6 Slutsatser

6.1 Resultatsammanfattning
Vid långa skuggor i en 3D-miljö lämpar sig, enligt testerna, Edge Tap Smoothing bäst och ger 
mer  realism.  Anledningen  till  detta  kan  vara  att  Edge  Tap  Smoothing genomför  en 
interpolering mellan de projicerade texlarna, vilket ger ett resultat där det visuellt ser ut som 
en soft shadow. Men, för att detta resultat ska vara gällande krävs det en shadow map med 
låg upplösning så att storleken på texlarna blir så stora att interpoleringen döljer  aliasing. 
Figur 17 visar hur aliasing döljs genom att använda sig av Edge Tap Smoothing. Algoritmen 
tar inte heller mycket av prestandan och är bland en av de snabbare algoritmerna. 

För de ändamål där inte en soft shadow-liknande effekt är eftertraktad så är disksampling att 
föredra efter en samplingskernel med kvadratisk sampling. Detta för att disksampling ger ett 
mer  realistiskt  resultat  med  lägre  samplingskernel  jämfört  med  en  kvadratisk 
samplingskernel som har en högre samplingskernel, vilket ska spara en del prestanda. Då en 
samplingskernel är tillräckligt stor kommer aliasing att döljas, men prestandan kommer att 
påverkas negativt. 

Meningen med disksampling är att den – jämfört med kvadratisk sampling – ska ge mindre 
aliasing utan att påverka prestandan negativt. Resultatet visar dock på att då disksampling 
används  så  påverkas  prestandan  negativt,  och  detta  kan  bero  på  hur  algoritmen  är 
implementerad då den använder sig av en statisk tabell för att söka efter den vikt som ska 
läggas på en given sampling. 

Användningen av Noise Dithering visade sig inte ge ett resultat, som tyder på att de är att 
föredra i en miljö med långa skuggor, jämfört med de algoritmer som nämns i föregående 
paragraf. Även då brus var introducerat som möjligen gav upphov till att aliasing doldes, så 
gav  det  upphov  till  väl  synligt  brus  –  vilket  var  ett  krav  på  vad  som skulle  lösas  enligt 
problembeskrivningen.  Prestandamässigt  är  den dock  att  föredra  då  den  inte  upptar  så 
mycket klockcykler.

Annat värt att notera är hur PCSS inte var lämpad i en miljö med långa skuggor då en mindre  
samplingskernel  används,  eftersom  det  ger  upphov  till  nya  artefakter  som  behöver  en 
lösning för  att  denna ska gälla i  en sådan miljö.  Om det finns låga prestandakrav skulle  
samplingskerneln  ökas  och  ur  det  använda  sig  av  denna  algoritm  i  en  miljö  med  långa 
skuggor.
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6.2 Diskussion
Att  använda sig  av  enbart  av  Edge Tap Smoothing i  en större  3D-miljö  är  möjligen inte 
försvarbart enligt denna undersökning. Anledningen till detta är att texlarna i en lång skugga 
brer  ut  sig  så  att  en  interpolering  ser  visuellt  bra  ut.  Med  mindre  skuggor  kommer 
fortfarande artefakter att visa sig, speciellt då en shadow map med låg upplösning används. 
Dock,  Edge Tap Smoothing är en mycket effektiv och utseendemässigt tilltalande algoritm, 
och kan mycket väl vara med i ett designval då det kommer till långa skuggor i en 3D-miljö. 

En intresssant notering som strider mot det som framgick i litteraturen (Isodoro, 2006) är de 
scenarion  då  disksampling  används.  De  nämner  att  den  algoritmen  klarar  sig  med  få 
samplingar  och  ska  ge  ett  bättre  resultat  än  en  kvadratisk  samplingskernel  med  fler  
samplingar.  Det  framgick  dock  av  resultatet  att  disksamplingen  var  mycket  sämre  rent 
prestandamässigt. Det vore intressant att utreda vad som skiljer i implementation, då det 
inte finns några implementationsdetaljer tillgängliga. 

Utseendet  på  PCFSS  i  testerna,  som  såg  fula  ut,  kan  mycket  väl  bero  på  att  
samplingskernelns storlek i antal samplingar var så låga. Detta på grund av att då en PCFSS 
gör en blockerarsökning så kan den missa att detektera blockerare på grund av ett lågt antal  
samplingar som genomförs (Elmar m.fl., 2009). Själva blockerarsökningen är det som ligger 
till  grund  för  PCF-filtret  senare  i  algoritmen,  och  missar  sökningen  blockerare  kommer 
fragmentet  som  ska  skuggläggas  att  sakna  ett  värde  för  penumbra  och  kan  då  ge 
missvisande  artefakter.  Det  indikeras  att  det  behövs  fler  samplingar  för  att  ge  ett 
utseendemässigt passande resultat.

Arbetet och analysen visar enbart bilder som är statiska. Det saknar alltså en rörelse som kan 
påverka en användares reaktion på realism och antalet artefakter. Dessutom kan resultatet 
påverkas av olika sorters 3D-objekt, och i denna undersökning var enbart ett objekt gällande. 
Det går då inte att ge ett komplett svar på vad som ska användas i en 3D-motor vid miljöer  
med långa skuggor, men, rent approximativt går det att säga – med resultatet från denna 
undersökning – att  Edge Tap Smoothing är en metod att hindra att  aliasing ska uppstå vid 
långa skuggor.

En aspekt  som rör  resultatet  i  relation  till  spelmotorer  är  att  det  möjligen skulle  kunna 
implementeras en logik som varierar skuggalgoritmen beroende på scenario, det vill säga en 
tillståndsberoende skugghanterare. Eftersom de olika algoritmerna har sina fördelar vid en 
specifik situation – som Edge Tap Smoothing och långa skuggor – så vore detta lämpligt vid 
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en minimering av artefakter. Ett exempel är vid inomhusscener där det är mer lämpat att 
använda sig av hard shadow för att bevara realismen. En soft shadow-algoritm på en mycket 
stängd inomhusmiljö ter sig inte lika realistisk i scenariot.

Långa skuggor har också en annan vinkling då det kommer till att skapa en realism, och det 
är att skuggans utseende ofta beror på vilket material som solen – eller ljuskällan – kastar  
sitt ljus på. Beroende på just materialet så kan olika slags skuggtyper genereras så att i vissa 
avseenden blir penumbran mer suddig, och i  andra fall  mer skarp.  Detta leder till  att en  
skuggkastare ska ha möjlighet till att ge ifrån sig olika slags typer av en soft shadow. 

6.3 Framtida arbete
Då detta arbete enbart tar upp en del av samtliga skuggalgoritmer skulle det går att fortsätta 
denna studie med att inkludera andra algoritmer, såsom t.ex.  variance shadow maps och 
cascaded shadow map. Utöver detta kan det utredas hur shadow map med en ljuskälla som 
är större än en vy – så som en point light – fungerar i scenariot som detta arbete undersöker.

En  annan  aspekt  är  att  fortsätta  utreda  hur  SSPCSS  fungerar.  Dokmentationen 
(MohammedBagher m.fl., 2010) pekar på att den ännu inte en färdig algoritm och behöver  
utvecklas med att kunna användas som en screen space-algoritm. Anledningen till detta är 
att  en  del  variabler  som  står  noterade  inte  förklaras  speciellt  ingående,  och  ger  inga 
ledtrådar om hur en lösning, rent implementationsmässigt, skulle kunna se ut. Detta arbete, 
som genomförts, tar inte hänsyn till huruvida algoritmen fungerar, och skulle i ett framtida 
arbeta kunna inkluderas då screen space-effekter och deferred rendering för närvarande är 
mycket populära att användas i spelmotorer i dagsläget.

Vidare kan det sägas att långa skuggor då de används i en rörlig miljö. Då en 3D-miljö är 
rörligt  så upptäcker inte användare likaväl  olika artefakter i  sin omgivning.  Det skulle  då 
genomföras en vidare studie hur rörliga skuggor påverkar resultatet utifrån vad denna studie 
visar.

Någonting  som  skulle  undersökas  –  som  nämns  i  tidigare  kapitel  –  är  att  utreda  långa 
skuggor då olika sorts material används. Det skulle innebära en studie av material som kastar 
skuggor och hur ljuset bryter vid skuggkastarens konturer. Det skulle då gå att implementera 
en algoritm som beroende på material går att använda för att skapa verklighetstrogna och 
långa skuggor. Det skulle även kunna genomföras en utredning på skillnader mellan långa 
skuggor i en 3D-miljö kontra fotorealistiska bilder tagna på skuggor i verkligheten.
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Ambient occlucion är ett område inom datagrafik som försöker utreda hur stor del av en yta 
som skymmer ljus. Detta är i samröre med skuggor för båda områdena handlar om avsaknad  
av ljus. En undersökning kan genomföras där de båda algoritmerna ställs mot varandra och 
utreda rent visuellt när en av dessa algoritmerna ser verklighetstrogna ut.

46



Referenser
Bunnel  M.  &  Pellacini  F.  2004.  Shadow  Map  Antialiasing.  GPU  Gems ch.  11. 

http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/gpugems_ch11.html (2011-05-31)

Claypool M. & Claypool K. 2009. Perspectives, Frame Rates and Resolutions: It’s all in the  
Game. Foundation of Digital Games 2009. 42-49.

Crow  F.C.  1977,  Shadow  algorithms  for  computer  graphics.  In  Computer  Graphics  
(Proceedings of SIGGRAPH 77), vol. 11, 242-248.

Elmar E., Assarsson U. & Schwarz M. 2009. Casting shadows in real time. SIGGRAPH Asia  
2009 Course Notes.

Everitt,  C.  &  Kilgard  M.J.  2002.  Practical  and  robust  stenciled  shadow  volumes  for 
hardware-accelerated  rendering.  http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0301/0301002.pdf 
(2011-06-01)

Fernando R. Percentage-Closer Soft Shadows. 2005. SIGGRAPH 2005 

Geeks3D  2010.  Ready-to-Use  64-Sample  Poisson  Disc.  Tilgänglig  på  Internet  på: 
http://www.geeks3d.com/20100628/3d-programming-ready-to-use-64-sample-
poisson-disc/ (2011-03-29)

Hasenfratz J.M., Lapierre M., Holzschuch N. & Sillion F. 2003. A Survey of Real-time Soft 
Shadow Algorithms.  Computer Graphics Vol 22. 753-774.

Isodoro  J.  2006.  Shadow  Mapping:  GPU-based  Tips  and  Techniques. 
http://developer.amd.com/media/gpu_assets/Isidoro-ShadowMapping.pdf  (2011-06-
01)

Lauritzen A. 2008. Summed-Area Variance Shadow Maps. GPU Gems 3. 151-181.

Lokovic, T. & Veach, E. 2000. Deep shadow maps.  Proceedings of ACM SIGGRAPH 2000, 
Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, 385–392. 

MohammedBagher J., Kauta J., Holzschuch N. & Soler. C. 2010. Screen_space Percentage-
Closer Soft Shadows. SIGGRAPH 2010 Poster. Sketches.

Reeves. W.T., Salesin D.H. &  Cook R. L. 1987 Rendering Antialiased Shadows with Depth 
Maps. Computer Graphcis, Vol. 21, 283-291. July.

47



Stamminger M. & Drettakis. G. 2002. Perspective shadow maps. In  Proceeding of ACM  
SIGGRAPH  2002,  ACM  Press/  ACM  SIGGRAPH.  J.  Hughes,  Ed.,  Annual  Conference 
Series.

Williams, L.  1978. Casting Curved Shadows on Curved Surfaces.  In Computer  Graphics  
(SIGGRAPH 1978 Proceedings), 270-274, August.

Woo A., Poulin P. & Fournier A. 1990. A survey of shadow algorithms.  IEEE Computer  
Graphics and Applications, 10(6):13–32.

48



Appendix A: Individuella testrapporter
Nedan  följer  de  individuella  testrapporterna  som  varit  underlag  för 
användarundersökningen.  I  tabellen  med  svarsresultatet  anger  raderna  vilken  placering 
testpersonen gav bilden, och kolumnerna visar vilket av testerna som gjordes. 

Kön Man

Ålder 30-35

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1C Test2C Test3C Test4E Test5A Test6A

#2 Test1D Test2D Test3D Test4C Test5B Test6B

#3 Test1B Test2B Test3A Test4D Test5E Test6E

#4 Test1A Test2A Test3B Test4B Test5C Test6D

#5 Test1E Test2E Test3E Test4A Test5D Test6C

Kön Man

Ålder 25-29

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1D Test2B Test3C Test4A Test5B Test6E

#2 Test1A Test2A Test3B Test4B Test5A Test6A

#3 Test1B Test2D Test3D Test4D Test5C Test6B

#4 Test1C Test2C Test3A Test4E Test5D Test6D

#5 Test1E Test2E Test3E Test4C Test5E Test6C
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Kön Man

Ålder 25-29

Spelar Jag spelar inte

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1C Test2C Test3A Test4E Test5D Test6D

#2 Test1E Test2D Test3C Test4A Test5A Test6B

#3 Test1A Test2A Test3D Test4C Test5B Test6A

#4 Test1D Test2B Test3B Test4D Test5C Test6C

#5 Test1B Test2E Test3E Test4B Test5E Test6E

Kön Kvinna

Ålder >35

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1
Test1D Test2A Test3C Test4A Test5B Test6B

#2 Test1B Test2B Test3A Test4D Test5A Test6A

#3 Test1A Test2C Test3D Test4B Test5E Test6E

#4 Test1E Test2D Test3B Test4C Test5C Test6D

#5 Test1C Test2E Test3E Test4E Test5D Test6C
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Kön Man

Ålder 30-35

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1C Test2B Test3C Test4B Test5A Test6B

#2 Test1E Test2A Test3D Test4E Test5B Test6A

#3 Test1B Test2C Test3B Test4D Test5E Test6D

#4 Test1A Test2E Test3A Test4C Test5C Test6E

#5 Test1D Test2D Test3E Test4A Test5D Test6C

Kön Man

Ålder 30-35

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1A Test2B Test3B Test4E Test5D Test6B

#2 Test1E Test2C Test3D Test4D Test5A Test6E

#3 Test1D Test2D Test3C Test4C Test5B Test6A

#4 Test1B Test2A Test3E Test4B Test5E Test6D

#5 Test1C Test2E Test3A Test4A Test5C Test6C
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Kön Man

Ålder 30-35

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1D Test2A Test3C Test4B Test5A Test6A

#2 Test1A Test2B Test3A Test4C Test5B Test6B

#3 Test1B Test2C Test3D Test4A Test5D Test6D

#4 Test1E Test2D Test3E Test4E Test5C Test6E

#5 Test1C Test2E Test3B Test4D Test5E Test6C

Kön Man

Ålder 30-35

Spelar
>10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1C Test2B Test3D Test4E Test5A Test6B

#2 Test1B Test2C Test3B Test4D Test5E Test6A

#3 Test1E Test2A Test3C Test4B Test5B Test6D

#4 Test1D Test2D Test3A Test4C Test5D Test6E

#5 Test1A Test2E Test3E Test4A Test5C Test6C
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Kön Man

Ålder >35

Spelar Jag spelar inte

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1B Test2A Test3D Test4A Test5A Test6A

#2 Test1D Test2C Test3C Test4B Test5E Test6E

#3 Test1A Test2D Test3A Test4D Test5C Test6D

#4 Test1E Test2B Test3B Test4C Test5B Test6B

#5 Test1C Test2E Test3E Test4E Test5D Test6C

Kön Man

Ålder 30-35

Spelar Jag spelar inte

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1E Test2B Test3D Test4B Test5A Test6B

#2 Test1B Test2A Test3C Test4E Test5B Test6D

#3 Test1C Test2C Test3A Test4A Test5D Test6E

#4 Test1A Test2D Test3E Test4D Test5E Test6A

#5 Test1D Test2E Test3B Test4C Test5C Test6C
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Kön Kvinna

Ålder 25-29

Spelar Jag spelar inte

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1A Test2B - - Test5A Test6B

#2 Test1C Test2C - - Test5B Test6A

#3 Test1E Test2A - - Test5C Test6D

#4 Test1D Test2D - - Test5E Test6E

#5 Test1B Test2E - - Test5D Test6C

Kön Man

Ålder 25-29

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1D Test2B Test3C Test4D Test5A Test6B

#2 Test1B Test2D Test3D Test4C Test5E Test6A

#3 Test1C Test2E Test3E Test4E Test5B Test6E

#4 Test1A Test2A Test3A Test4A Test5C Test6D

#5 Test1E Test2C Test3B Test4B Test5D Test6C
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Kön Man

Ålder 18-24

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1E Test2B Test3B Test4E Test5D Test6B

#2 Test1C Test2A Test3D Test4C Test5A Test6D

#3 Test1A Test2C Test3E Test4D Test5B Test6A

#4 Test1B Test2D Test3C Test4B Test5C Test6C

#5 Test1D Test2E Test3A Test4A Test5E Test6E

Kön Man

Ålder 25-29

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1D Test2B - Test4A Test5B Test6A

#2 Test1B Test2A - Test4D Test5A Test6B

#3 Test1C Test2C - Test4E Test5C Test6D

#4 Test1E Test2D - Test4C Test5D Test6E

#5 Test1A Test2E - Test4B Test5E Test6C
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Kön Man

Ålder >35

Spelar
>10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1C Test2C Test3B Test4A Test5D Test6B

#2 Test1E Test2D Test3E Test4D Test5A Test6D

#3 Test1A Test2B Test3A Test4C Test5B Test6E

#4 Test1B Test2A Test3D Test4B Test5E Test6A

#5 Test1D Test2E Test3C Test4E Test5C Test6C

Kön Man

Ålder 30-35

Spelar
0-10  Timmar  i 
veckan

 Test#1 Test#2 Test#3 Test#4 Test#5 Test#6

#1 Test1C Test2C Test3C Test4A Test5D Test6B

#2 Test1E Test2D Test3A Test4D Test5A Test6D

#3 Test1A Test2B Test3D Test4C Test5C Test6A

#4 Test1B Test2A Test3B Test4E Test5B Test6E

#5 Test1D Test2E Test3E Test4B Test5E Test6C

56



Appendix B: Bilder från test #5 (alla mot alla)
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Figur 28 Test5A - Edge Tap Smoothing (2048x2048 shadow map) 

Figur 29 Test5B – PCF (16 punkters disksampling)
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Figur 30 Test5C – PCF (4x4 (16) kvadratisk samplingskernel)

Figur 31 Test5D – PCSS (Lightsize 0.0015)
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Figur 32 Test5E – Noise Dithering (3x3 kvadratisk samplingskernel)
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