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Sammanfattning 
Digitala spel har länge använt sig av terräng, det vanligaste sättet att lagra dessa 

terränger är med så kallade höjdkartor. Höjdkartor har en stor begränsning, de inte kan 

innehålla tunnlar.  

Denna rapport undersöker två alternativ till höjdkartor som arbetar med voxlar. Dessa 

två algoritmer är Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och Constrained Elastic 

Surface Nets (Gibson, 1998). Syftet med undersökningen är att evaluera dessa 

algoritmer med avseende på tidseffektivitet, minneseffektivitet och visuell korrekthet 

för att ta reda på vilken algoritm som öveträffar den andra med avseende på vilken 

aspekt. 

De utförda experimenten visade att Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) var den 

mest tidseffektiva av de två, Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) var mest 

minneseffektiv och Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) var mest visuellt korrekt. 

Vidare forskning i ämnet skulle kunna göras på terränger som är för stora för enskilda 

modeller. 

Nyckelord: Voxel, Terräng, Polygonisering, Generering 
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1 Introduktion 

Denna rapport undersöker två metoder som används för att polygonisera en yta runt voxlar. 

Denna form av polygonisering är ett alternativ till höjdkartor, som idag används flitigt i 

tredimensionella spel. Voxelbaserade kartor tillåter terräng med avancerade former som 

höjdkartor inte tillåter och är därför intressant att undersöka. De algoritmer som undersöks i 

denna rapport är Marching Cubes och Constrained Elastic Surface Nets, där de båda har sina 

individuella för- och nackdelar samt ger olika visuella resultat i den polygoniserade ytan.  

Syftet med rapporten är att undersöka Marching Cubes och Constrained Elastic Surface Nets 

och undersöka vilken algoritm som överträffar den andra av dessa två med avseende på tre 

aspekter. De aspekterna som evalueras hos de båda algoritmerna är tidseffektivitet, 

minneseffektivitet samt visuell korrekthet. För att göra detta utförs experiment med dessa två 

algoritmer med terräng som är av varierande storlek och topologi. Sammanlagt 18 terränger 

genereras och evalueras, 9 för varje algoritm.  

Anledningen till att det var Marching Cubes och Constrained Elastic Surface Nets som 

evaluerades i denna rapport var för att Marching Cubes är en vanligt förekommande algoritm 

i voxel sammanhang och Constrained Elastic Surface Nets ger enligt författaren mindre 

negativa visuella artefakter än vad Marching Cubes ger. Detta är ett påstående som författaren 

till Constrained Elastic Surface Nets inte producerat några bevis för och därför evalueras dessa 

algoritmer.  

Algoritmerna implementerades med programmeringsspråket C# i spelmotorn Unity 3D. För 

att evaluera tidseffektiviteten användes C# klassen Stopwatch, denna mäter tiden i den 

hastighet som systemet tillåter. För att mäta minneseffektivitet användes variabler från de 

modeller som genererades för terrängerna. Dessa variabler innehöll antalet trianglar och 

antalet punkter som dessa trianglar bestod av.  
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt förklarar grundläggande begrepp inom det område projektet riktar sig åt för att 

underlätta förståelsen för lösningen av problemet. Avsnitt 2.1 beskriver vad en voxel är samt 

hur generering av voxlar kan gå till. Avsnitt 2.2 förklarar begreppen polygon och 

polygonisering, samt förklarar begreppets betydelse i rapportens sammanhang. Avsnitt 2.3 

förklarar begreppet komplex terräng och vad det betyder i rapportens sammanhang. Avsnitt 

2.4 beskriver i detalj vad höjdkartor är samt nämner voxelkartor. Avsnitt 2.5 och avsnitt 2.6 

beskriver två negativa grafiska effekter som kan uppstå inom datorgrafik samt hur de 

identifieras och eventuellt kan minimeras. Avsnitt 2.7 ger en djupgående förklaring till hur 

den första av de två algoritmerna som ska undersökas fungerar. Avsnitt 2.8 beskriver den 

andra algoritmen som ska undersökas, som är ett nyare alternativ till den förstnämnda.  

2.1 Voxel 

En voxel representerar en punkt i den tredimensionella rymden, där dessa punkter har ett 

bestämt avstånd från varandra. Ordet voxel kommer från engelskans ”volumetric pixel”, vilket 

betyder volymetrisk pixel (Akenine-Möller, Hoffman & Haines, 2008). Voxlar används för att 

konstruera bilder i tre dimensioner. Figur 1  illustrerar positioneringen av voxlar samt den 

data som lagras i voxlarna, i detta fall består den lagrade datan av ett färgvärde. Datan som 

lagras i varje voxel är det som avgör vilka av voxlarna som används när den tredimensionella 

bilden konstueras. 

 

Figur 1 Illustration av voxlar placerade med jämnt mellanrum. Varje voxel har 
eget densitetsvärde, vilket representeras av färgen på voxeln (Thetawave, 2005).   

En metod för att skapa en uppsättning voxlar är att använda sig av olika former av 

röntgenteknik från sjukhus, som skapar flera tvådimensionella bilder. Röntgningen sker i 

skikt, vilket gör att det går att omvandla de tvådimensionella skikten till voxlar, där varje pixel 

i bilderna motsvarar en voxel. 

I denna rapport används voxlar för att generera terräng i realtid och därför krävs det en 

alternativ metod för att skapa voxlarna. Genereringen av terräng kommer i detta fall ske 
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genom användning av noise-algoritmer. Dessa noise-algoritmer skapar en till synes 

slumpartad samling voxlar som sedan algoritmerna i avsnitt 2.7 och avsnitt 2.8 använder för 

att skapa terräng. Då rapportens fokus inte är generering av voxlar, samt att generering av 

voxlar är ett brett område så utelämnas närmare förklaring. 

2.2 Polygonisering 

Enligt Annenberg Foundation (2013) är polygoner plana geometriska figurer. Det finns 3 krav 

som en geometrisk figur måste uppfylla för att räknas som en polygon. Dessa tre är följande: 

varje linje i den geometriska figuren måste vara rak. Varje linje måste nudda två andra linjer, 

detta i ändpunkterna på linjen. Den geometriska formen som skapas av linjerna måste vara 

stängd, det vill säga att det går att skilja på vad som är utanför den geometriska formen och 

vad som är innanför den geometriska formen. 

I denna rapport används ordet polygonisering vid flera tillfällen. I rapportens sammanhang 

betyder detta ord att polygoner skapas för att omsluta de voxlar som bearbetas av den eller de 

algoritmer som nämns i sammanhanget. 

Algoritmerna som beskrivs i avsnitt 2.7 och avsnitt 2.8 använder enbart triangelpolygoner. 

Triangelpolygoner är polygoner som enbart består av trianglar, där trianglarna består av tre 

sammankopplade linjer.  

2.3 Komplex Terräng 

I rapporten nämns uttrycket komplex terräng. Komplex terräng innebär att terrängen kan 

innehålla håligheter, grottor och broliknande strukturer. Vid användning av komplex terräng 

krävs användning av speciella metoder för att visualisera terrängen. I denna rapport används 

voxelbaserade metoder för att hantera denna visualisering. Uttrycket komplex terräng är unikt 

för denna rapport, detta är inget uttryck som definierats någon annanstans utan är enbart 

relevant för rapportens kontext. 

2.4 Höjdkartor 

Höjdkartor är ett sätt att skapa tredimensionell terräng från tvådimensionell data. Ofta är 

denna data i en textur där varje pixel representerar en punkt i världen och färgvärdet på pixeln 

representerar hur högt upp i y-led denna punkt på terrängen ska vara. I typiska höjdkartor har 

detta nackdelen att det inte är möjligt att skapa komplexa terränger genom att bara använda 

sig av höjdkartor. Det blir nödvändigt att använda sig av alternativa lösningar om till exempel 

överhängande klippor eller tunnlar önskas i terrängen. Denna begränsning är synlig i Figur 2 

där en höjdkarta och tillhörande terräng genererats i applikationen World Machine (World 

Machine Software LLC., 2014).  
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Figur 2 Vänster bild visar terräng genererad i applikationen World Machine 
(World Machine Software LLC., 2014). Bilden till höger är den höjdkarta som 

använts för att generera terrängen i den vänstra bilden. Höjdkartan är genererad i 
World Machine. 

Även fast höjdkartor har nackdelar när det kommer till hur terrängen som genereras kan se ut 

så är detta fortfarande idag ett bra alternativ. Anledningen till detta är att terräng baserad på 

höjdkartor använder mindre minne än vad voxelbaserade kartor gör, då den terräng som är 

baserad på höjdkarta enbart har värden i två dimensioner, medan den voxelbaserade har 

värden i tre dimensioner. Polygonisering av ytan går även snabbt i höjdkartebaserad terräng 

då det enbart är de trianglar som är på ovansidan av terrängen som behöver skapas.  

I dagsläget är det fler spel som använder sig av höjdkartebaserade terränger än det är som 

använder voxelbaserade terränger. Höjdkartor används även i kommersiella spelmotorer, där 

en av dessa är Unity 3D (Unity Technologies, 2012), som innehåller verktyg för att generera 

och manipulera höjdkartor med användning av penslar som förskjuter punkterna i terrängen 

baserat på mönstret på den valda penseln. Figur 3 visar en skärmdump från Unity 3D där både 

den höjdkartebaserade terrängen samt verktygen för att deformera terrängen visas.  
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Figur 3 Skärmdump från den kommersiella spelmotorn Unity 3D (Unity 
Technologies, 2012). I skärmdumpen visas spelmotorns terrängverktyg till höger och 

den vy där höjdkartebaserad terräng kan skapas med hjälp av terrängverktygen till 
vänster. 

Det är mestadels de spel som har speciell funktionalitet relaterad till terrängen som använder 

sig av voxelbaserad terräng. Bland dessa spel är Minecraft (Mojang AB, 2011) ett av de mest 

kända. Även fast Minecraft enbart använder sig av kubformad terräng så är det samma princip 

som gäller som för övrig voxelbaserad terräng, skillnaden ligger bara i hur algoritmerna 

genererar ytan runt voxlarna. Figur 4 visar en skärmdump från det digitala spelet Minecraft. 

Skärmdumpen visar tydligt de områden som en höjdkarta inte klarar att generera, det vill säga 

de överhängande klipporna på den högra sidan av figuren. 

 

Figur 4 Skärmdump ifrån det digitala spelet Minecraft (Mojang AB, 2011) där 
voxelbaserad terräng visas. Till höger i bilden syns det som i denna rapport kallas för 

komplex terräng, i denna bild är det grottan som är det komplexa i terrängen.  
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2.5 Aliasing 

Enligt Olshausen (2000) uppstår aliasing när samplingsfrekvensen är för låg för att fånga 

ändringar i den signal som används. Eftersom denna rapport riktar sig mot algoritmer som 

genererar tredimensionella modeller så är signalen de voxlar som algoritmerna använder sig 

av. I detta fall blir samplingsfrekvensen det antal voxlar som existerar i höjd, bredd och djup. 

Samplingsfrekvensen blir därmed högre när intervallet mellan voxlarna blir mindre och 

antalet voxlar blir högre.  

De effekter som aliasing medför är inte önskvärda, då de ger en inkorrekt version av den givna 

datan. Inom bild och datorspel ger detta upphov till vassa kanter eller en trappliknande effekt. 

Här används också tekniker för att minska dessa negativa effekter. Detta kallas för anti-

aliasing och finns närvarande i de flesta tredimensionella spel. Figur 5 visar hur aliasing kan 

se ut samt förbättringen efter applicering av anti-aliasing. 

 

Figur 5 Skärmdumpar från det digitala spelet The Elder Scrolls V: Skyrim 
(Bethesda Softworks LLC, 2011). Skärmdumpen visar den övre kanten på att tak med 

olika nivåer av anti-aliasing applicerat. Den vänstra bilden har ingen anti-aliasing 
medans den högra har maximal anti-aliasing tillgänglig för spelet. 

I tredimensionella modeller är aliaseffekterna en förlust av data. Denna förlust av data leder 

till att modellens yta inte blir exakt som den är tänkt att vara. Mer exakt så går detaljer 

förlorade om den tidigare nämnda samplingsfrekvensen är för låg. Vid högre 

samplingsfrekvens så finns det utrymme för mer detaljer, men detta har andra nackdelar. 

Bland annat sämre tidseffektivitet och minneseffektivitet. Figur 6 visar vad som kan ske om 

för låg upplösning används på samplingsfrekvensen. Den vänstra delen av figuren har fler 

detaljer än den högra. 
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Figur 6 Illustration av aliasing i två dimensioner. Bilderna illustrerar samma 
yta i olika upplösning. Den vänstra bilden har högre upplösning, den högra bilden 

har lägre upplösning. I den högra bilden går detaljer i ytan förlorad på grund av den 
låga upplösningen. 

2.6 Terrassartefakter 

Terrassartefakter är en form av negativ grafisk effekt som bland annat visar sig i 

tredimensionell grafik. Enligt Gibson (1998) så är terrassartefakter när ett geometriskt plan 

med lutning inte visas som en lutning, utan det visas som liggande geometriska plan som 

kopplas samman av hastiga ändringar i elevation, vilket illustreras i Figur 7. Det finns flera 

metoder för att minska på dessa effekter, där vissa av dessa metoder leder till förlorad 

detaljrikedom i den polygoniserade ytan. Metoder som minskar terrassartefakter ligger dock 

inte i fokus i denna rapport och utelämnas därför. 

 

Figur 7 Illustrering av terassartefakter. Anpassad från Sarah (1998). Istället för 
en lutande linje är det det flera linjer som bildar trappsteg eller terasser. 

2.7 Marching Cubes 

Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) är en algoritm som är skapad för att översätta 

tredimensionell medicinsk data till modeller som kan visas på dataskärmen. Det medicinska 

området är dock inte det enda område där Marching Cubes har applicerats. Två andra 

områden där denna algoritm har använts är i geologiska rekonstruktioner och 3d skanning 

(Lewiner, et al., 2003). Utöver dessa områden används algoritmen även i digitala dataspel, då 
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för att polygonisera ytan till terränger som använder voxlar, vilket även är det som den 

används till i experimentet i detta projekt.  

Marching Cubes algoritmen delar upp hela terrängen i ett tredimensionellt rutnät där varje 

ruta i rutnätet består av 8 punkter. För att skapa terrängen utifrån detta så använder sig 

Marching Cubes av två olika steg. I det första steget identifieras de rutor i rutnätet som 

innehåller ytan till terrängen. Det är i dessa rutor som algoritmen genererar trianglar. Det 

andra steget beräknar normalerna för de skapade trianglarna. Detta är nödvändigt om den 

skapade terrängen ska belysas.  

Den yta som Marching Cubes genererar för den tredimensionella datan är inte exakt. Det är 

en approximering av hur ytan runt objektet borde se ut. För att förenkla beskrivningen av 

processen så beskrivs algoritmens koncept i två dimensioner istället för tre. För att hitta den 

yta som ska skapas för objektet så skapas ett rutnät där varje voxel i rutnätet ges ett värde som 

signalerar om den voxeln är innanför eller utanför den formen som ska skapas. Med detta har 

de voxlar som ska vara utanför respektive innanför formen hittats. De voxlar som är innanför 

formen markeras med en 1:a och de som är utanför markeras med en 0:a. På detta sätt blir det 

uppenbart var ytan skär kuben, vilket är emellan en utanförvoxel och en innanförvoxel. Detta 

gäller även för algoritmen när den beräknar i tre dimensioner, vilket är anledningen till den 

simplare förklaringen i två dimensioner. Figur 8 illustrerar hur detta kan se ut i två 

dimensioner där det blåa är den önskade formen, de lila prickarna är de hörn till rutnätskuber 

som är innanför formen och det röda är den yta som genereras.  

 

Figur 8 Punkterna representerar voxlar. Till vänster visas den önskade formen, 
till höger visas den yta som approximeras av Marching Cubes (Lorensen & Cline, 

1987) algoritmen i två dimensioner. De lila punkterna i båda bilderna representerar 
de voxlar som är innanför formen och är de som ska användas vid generering av 

ytan. Figuren är anpassad från (Anderson, u.d.) 

Den approximering av ytan som illustreras i Figur 8 är en dålig approximering, eftersom den 

till stor del över- eller underskattar formen. Anledningen till den bristande approximeringen 

är att varje voxel i rutnätet enbart vet om den är innanför eller utanför formen, där 0 är utanför 

formen och 1 är innanför formen. Detta resulterar i att ytan skär mitten på linjen mellan två 
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voxlar, då det inte finns något att interpolera emellan när voxlarna enbart innehåller boolesk 

data.  

För att få den genererade ytan mer exakt och lik den önskade formen krävs istället att varje 

voxel har numerisk data i sig istället för boolesk data. Enligt Hunt (2005) kan denna data 

representera nästintill vad som helst. Utöver datan så behövs ett tröskelvärde som är på 

samma form som den data som voxlarna innehåller. Detta tröskelvärde har som syfte att 

avgöra om en voxel är innanför eller utanför formen. Sker en linjär interpolering sedan på 

dessa värden så fås den exakta skärningspunkten på linjen mellan voxlarna. Ekvation 1 

beskriver hur den linjära interpoleringen går till. 𝑣𝑖är skärningspunkten, 𝑡 är tröskelvärdet, 

𝑣𝑎  och 𝑣𝑏 är de två voxlarna linjen går emellan, 𝑑𝑎  och 𝑑𝑏  är den numeriska datan. Figur 9 

illustrerar ytans skärning genom en rutnätsruta samt skärningspunkterna. Ekvation 1 

används för att räkna ut positionen för de röda punkterna i Figur 9. 

𝑣𝑖 = 𝑣𝑎 + (𝑡 − 𝑑𝑎)[
(𝑣𝑏 − 𝑣𝑎)

(𝑑𝑏 − 𝑑𝑎)⁄ ] 

Ekvation 1 Linjär interpolering (Hunt, 2005) för att hitta skärningspunkten mellan ytan 

och linjen mellan 2 voxlar. 

 

Figur 9 Förstoring av en rutnätsruta och ytans skärningspunkter genom 
linjerna mellan rutans hörn. Blå linje tillhör den yta som ska genereras. Lila är den 
voxel i rutnätet som är innanför ytan. Röd är skärningspunkten på linjerna mellan 

rutans hörn. 

För att skapa rätt trianglar i kuben med avseende på var ytan skär rutnätsrutan så används i 

detta fall tabeller. Att använda tabeller och kolla upp värden i dessa tabeller ger snabb 

uppsökningstid. Den stora nackdelen med dessa tabeller är dock att de manuellt måste fyllas. 

För en rutnätsruta och de trianglar som går att skapa i denna ruta så finns det 256 olika 

kombinationer. För att snabbt kunna kolla upp vilka trianglar det är som ska skapas så 

används en tabell som Hunt (2005) kallar för hörntabell. Denna hörntabell innehåller alla 

olika möjliga kombinationer av booleska värden för de 8 hörn som en rutnätsruta består utav, 

vilket som tidigare nämnt blir 256 olika kombinationer. Dessa booleska värden är det som 

avgör om en ruta räknas som innanför formen eller utanför som tidigare nämnt i detta avsnitt. 

Tabellen tillåter snabb hämtning av de trianglar som ska skapas, genom att skapa ett 8bitars 

index som innehåller kombinationen av utanför- och innanförvoxlar i rutnätsrutan. Detta 
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index är det som tillåter algoritmen att snabbt söka upp rätt yta att skapa, eftersom det 

används som en uppslagsnyckel in i tabellen. 

Det andra steget i Marching Cubes algoritmen är att beräkna normalerna för alla hörn i alla 

trianglar. Detta behövs om den skapta modellen ska vara belyst, vilket inte är ovanligt i 

tredimensionell grafik. Detta är även ett sätt att dölja de separata trianglarna och istället göra 

så att det ser ut som en modell med kontinuerlig yta. Det döljer skarvarna mellan trianglarna. 

Det som behöver göras här är att göra så att varje hörn räknar ut en delad normal för de fall 

då hörnet delas med andra trianglar. Varje hörn är inte unik för varje triangel utan 

intilliggande trianglar delar hörn med varandra. För att jämna ut modellen där trianglar möts 

så räknas en normal ut som använder normalerna från alla trianglar som delar det hörnet där 

normalen ska räknas ut. 

För att beräkna normalen för ett hörn i en triangel så krävs det att de andra två hörnen i samma 

triangel inspekteras. För att beräkna normalen på en triangel så används kryssprodukten. 

Kryssprodukten beräknas mellan vektorerna från det hörn där normalen ska beräknas till de 

intilliggande hörnen. Detta illustreras i Figur 10 där den gröna och röda pilen är de 2 

vektorerna som går från hörnet där normalen ska beräknas till grannhörnen i triangeln. Det 

som returneras av kryssprodukten är den blå vektorn, som är normalen. Denna normal räcker 

dock inte i detta fall, då den inte tar hänsyn till normalerna för de andra trianglarna som delar 

samma hörn. I detta fall då hörn delas mellan trianglar måste en normal beräknas som tar 

hänsyn till alla de olika normalerna för samma hörn. Detta är lättast att göra genom att addera 

alla normaler för samma hörn och sedan normalisera den. Kvar blir då en vektor med längden 

1 som tar hänsyn till alla trianglar som delar samma hörn. 

 

Figur 10 Illustrering av normal för en triangel. Den röda och den gröna pilen är 
de 2 pilarna som bildar normalen när kryssprodukten beräknas mellan dessa 2. Den 

blå pilen är normalen. Illustreringen visar 2 trianglar, men enbart normalen för en av 
dessa.  

2.8 Constrained Elastic Surface Nets 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är till största del skapad för samma 

användningsområde som Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987). Det vill säga för att 

visualisera medicinsk volymetrisk data i tre dimensioner. Gibson (1998) påstår att denna 
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algoritm har grafiska fördelar jämfört med Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987). Gibson 

(1998) presenterar dock ingen studie som styrker detta påstående. 

Constrained Elastic Surface Nets arbetar med voxlar på samma sätt som Marching Cubes som 

beskrivs i avsnitt 2.7 gör. Constrained Elastic Surface Nets använder sig av ett tredimensionellt 

rutnät som den delar in modellen i, där varje ruta i detta rutnät består av 8 voxlar. Dessa 8 

voxlar bildar en kub, på samma sätt som i Marching Cubes. Om alla voxlar i en av dessa kuber 

antingen är helt innanför eller helt utanför formen så blir dessa orelevanta för skapandet av 

ytan, då de inte kommer att innehålla några trianglar. När alla kuber som kommer innehålla 

trianglar har identifierats så placeras en nod i mitten av varje kub. Det är dessa noder som 

används för att skapa det som kallas för surface net. När alla noder placerats är nästa steg att 

koppla ihop alla angränsande noder med varandra. Som mest kan en nod vara kopplad till 6 

andra noder. Den kan ha 6 grannar. När dessa är sammankopplade fungerar de som ett nät 

som ligger runt den yta som ska skapas. De grannar som noden kan vara kopplad till är 

noderna som är ett steg framåt, bakåt, höger, vänster, upp eller ner i det tredimensionella 

rutnätet. Figur 11 illustrerar vilka grannoder en nod kan vara kopplad till. De röda noderna är 

de som kan kopplas samman med den nuvarande besökta noden förutsatt att den röda noden 

är en nod där yta kommer att genereras.  

 

Figur 11 Illustrering av kopplingar mellan noder i algoritmen Constrained 
Elastic Surface Nets (Gibson, 1998). Grön nod är den nod som undersöks, de röda 

noderna är de noder som kan kopplas samman med den gröna noden. De röda 
noderna är potentiella grannar. Det är mellan dessa grannar trianglar sedan skapas. 

Figuren är anpassad från Gibson.  

Redan här är det möjligt att börja skapa trianglar men detta skulle leda till att den ytan som 

genereras inte skulle följa den önskade formen på ett bra sätt. Det skulle bli liknande resultat 

som det som uppvisas i Figur 8. Därför är nästa steg i denna algoritm att relaxera det nät som 

omfamnar ytan. Det som sker under relaxeringen är att alla länkade noder i nätet förskjuts för 

att bilda en mjukare yta. Det som bestämmer hur dessa noder ska förskjutas är något som 

Gibson (1998) kallar för energi. Denna energi är inget som är bestämt vad det ska vara, det är 

en funktion som returnerar ett värde baserat på den indata som ges. Den energifunktion som 

Gibson (1998) presenterar beräknar energin genom att addera längden från en nod till alla 

dess grannoder. Det som eftersöks är så låg energi som möjligt, därför förskjuts noderna på 

ett sådant sätt att energin minskar. Detta är en process som sker iterativt vilket gör att det går 
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att anpassa hur mycket dessa noder ska förflytta sig innan ytan anses vara färdig. Det är viktigt 

att sätta begränsningar på relaxeringen. Mer specifikt så är det viktigt att en nod inte kan 

lämna den rutnätsrutan som den blev skapad i, då detta skulle leda till att alla noder samlades 

på en och samma punkt efter ett antal relaxeringar. 

Det sista steget i algoritmen är att generera trianglar mellan sammankopplade grannar. Figur 

12 visar de trianglar som en nod kan skapa med sina grannar. En nod kan enbart skapa 6 av 

de 12 möjliga trianglarna. Restriktionen på antal trianglar som kan skapas mellan noder gör 

så angränsande noder inte kan skapa identiska trianglar och undviker därför redundans.  

 

Figur 12 Illustrering av de trianglar som kan skapas mellan sammankopplade 
noder. Varje nod kan enbart skapa 6 av 12 möjliga trianglar, detta för att undvika 

redundanta trianglar. Anpassad från Gibson (1998). 
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3 Problemformulering  

Vid utvecklingen av digitala spel och andra grafiska digitala applikationer är utvecklingstiden 

väldigt viktig. Med åren blir även digitala spel mer avancerade och större fokus läggs hela tiden 

på att grafiken ska bli mer grafiskt tilltalande för spelaren. Till detta är det inte sällan att det 

digitala spelet innehåller någon form av utomhusmiljö. För att underlätta för de utvecklare 

som jobbar med att konstruera nivåerna eller för att underlätta och få arbetet för grafikerna 

att gå snabbare så är programmatiskt genererad terräng inte ovanligt, där terräng i förhand 

genereras och sedan modifieras av en grafiker eller nivådesigner i efterhand för att få en miljö 

som är anpassad för produkten. En metod för att göra detta är att använda höjdkartor som 

beskrivs i avsnitt 2.4. Detta projekt undersöker två alternativ till höjdkartor som ger större 

flexibilitet när det gäller formen på terrängen än vad höjdkartor tillåter. 

De två algoritmer som evalueras i denna rapport är Marching Cubes och Constrained Elastic 

Surface Nets. Användningen av denna typ av algoritmer som arbetar med voxlar istället för 

höjdkartor ger genereringsalgoritmer en tredje dimension att arbeta med. Detta tillåter 

genereringsalgoritmer att generera terränger där det är mer än bara höjden som bestäms. 

Närmare bestämt ger voxelkartor tillgång till generering av terräng som innehåller tunnlar, 

broar och andra komplexa former, vilket vanligtvis är omöjligt med höjdkartor. Vid 

användning av höjdkartor krävs det att utvecklaren hittar andra lösningar för detta. 

Rapporten ställer två algoritmer, vilka båda är beprövade alternativ till höjdkartor, mot 

varandra. Marching Cubes som är en äldre men mer vanligt använd algoritm och Constrained 

Elastic Surface Nets som är en nyare algoritm som enligt Gibson (1998) inte lider av samma 

negativa grafiska effekter som Marching Cubes, detta är dock inget som påvisats då författaren 

inte utfört någon studie där hon jämför resultatet av algoritmerna med olika uppsättningar 

voxeldata. Av denna anledning är det visuella resultatet intressant att evaluera. Vilket leder 

till syftet med denna rapport. Vilken algoritm presterar bättre än den andra med avseende på 

de tre aspekterna tidseffektivitet, minneseffektivitet samt visuell korrekthet?  
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3.1 Metodbeskrivning 

Experimentet kommer utföras på en specifik dator där hårdvaran förblir densamma. I avsnitt 

3.1.1 presenteras hårdvaran för datorn samt mjukvaran som används för att exekvera 

experimentet. Experimentets syfte samt en detaljerad beskrivning av strukturen på 

experimentet följer sedan i avsnitt 3.1.2.  

3.1.1 Arkitektur 

Den dator som kommer att användas för experimentet är en stationär dator. Den innehåller 8 

GB ram minne, Intel Core i7 930 @ 2.80GHz fyrkärnig processor samt ett ATI Radeon 850 

(Advanced Micro Devices, Inc, 2014) grafikkort. Operativsystemet som används är Windows 

8.1 64-bitar.  

Experimentet sker i spelmotorn Unity 3D 4.3 (Technologies, Unity, 2012). Detta experiment 

kommer inte utföras på en färdig produkt skapad i spelmotorn utan kommer att köras i 

editeringsläget av Unity 3D. Körning i editerinsläget tillåter snabb tillgång till resultaten från 

experimentet. I detta läge finns det tillgång till en konsoll som finns inbyggd i spelmotorn, där 

de uppmätta resultaten kan presenteras.  

3.1.2 Experiment 

Experimentet går ut på att generera terräng i tre olika storlekar, där de tre olika storlekar 

består av en liten, en mellan och en stor terräng. Utöver detta kommer även terrängen vara av 

varierande form. Det kommer att genereras tre olika varianter av terräng: en som till största 

delen består av plan mark, en som till största delen består av höga berg och en som är en 

kombination av de två. När dessa 3 variationer kombineras så möjliggör det generering av 9 

variationer av terräng. När detta appliceras på båda algoritmerna blir det 18 terränger som 

genereras och evalueras.  

I voxelbaserad terräng är möjligheten att skapa komplex terräng en viktig aspekt. Det är därför 

viktigt att ta hänsyn till detta i det experiment som kommer att utföras. De terränger som 

genereras i detta experiment kommer att vara komplexa på samma sätt som förklaras i avsnitt 

2.3. Mängden grottor är inte en bestämd mängd utan detta kommer slumpmässigt genereras. 

Experimentresultaten kommer vara pålitliga eftersom att identiska grottor kommer att 

användas för en specifik terrängtyp i båda algoritmerna, då båda algoritmerna jobbar med 

samma uppsättning voxlar.  

För att kunna evaluera resultaten från experimentet kommer resultaten undersökas utifrån 

tre olika aspekter. Dessa tre aspekter är tidseffektivitet, minneseffektivitet och visuell 

korrekthet. Samtliga tre aspekter evalueras med användning av kvantitativ analys. 

Anledningen till att det är kvantitativ analys som används är för att de aspekter som evalueras 

är databaserade på det sätt att de går att analysera med hög exakhet med användning av 

numeriska mätmetoder. Eftersom det går att föra statistik över de aspekter som evalueras, 

passar en kvantitativ metod bättre än en kvalitativ metod (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 

2003). 

För att mäta tidseffektiviteten kommer tiden att mätas från den stund då generering startar 

tills den stund då terrängen är klar att visas på skärmen. En alternativ metod till att mäta 

tidseffektiviteten är att utföra en algoritmanalys. Anledningen till att algoritmanalys inte 

används för att evaluera detta experiment är för att en algoritmanalys enbart ger en teoretisk 

approximering av hur komplex algoritmen är. I detta fall där olika terränger genereras så är 
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resultatet från en algoritmanalys opålitlig då en algoritmanalys inte tar hänsyn till den data 

som algoritmen använder sig av, utan enbart evaluerar komplexiteten hos en algoritm. Av den 

anledningen används tidsmätning i detta experiment för att ta reda på exakt hur lång tid det 

tar för de två olika algoritmerna att generera terräng för de olika uppsättningarna data. Tiden 

det tar att exekvera algoritmerna är intressant att undersöka eftersom detta kan avgöra 

eventuella laddningstider för applikationen, om denna tid är för lång kan det avgöra om 

algoritmen är tillräcklig för användning i det specifika problemet. I spel där stora spelvärldar 

existerar kan en optimering vara att exekvera algoritmen på en delmängd av terrängen i taget 

på grund av diverse prestandakrav, är laddningstiden för lång kan det leda till att detta inte är 

möjligt.  

För att mäta minneseffektiviteten kommer antalet trianglar som genererats av algoritmerna 

att räknas. Det som mäts är hur många trianglar som skapas och lagras på grafikminnet. Det 

är grafikminnesanvändningen som i detta fall är intressant att undersöka eftersom det är här 

som den terräng som algoritmerna genererar lagras. Anledningen till att detta är en bra metod 

för att mäta minneseffektiviteten är att trianglar har samma storlek i grafikminnet oavsett hur 

de skapas, därför är resultatet från denna metod pålitligt. En alternativ metod för att mäta 

minneseffektiviteten är att i detta fall använda den integrerade profileraren och statistiken i 

Unity 3D. Det denna gör är att mäta storleken på det minne som används av programmet. 

Problemet med detta är att det är svårt att få ut exakta siffror på hur mycket som används av 

den terräng som algoritmerna genererat eftersom profileraren i Unity 3D mäter 

minnesanvändningen för allt i hela programmet, där en del av detta minne används av 

spelmotorn och därför ger ett mindre exakt värde än vad som önskas. För att mäta antalet 

trianglar som genererats används hårdvarustatistik som motorn ger tillgång till, där antalet 

trianglar räknas i antal tusen trianglar med en decimal. Är resultaten så pass lika att det är 

osäkert vilken algoritm som genererat minst antal trianglar kommer istället egen kod att 

skrivas som räknar exakt antal trianglar. Grafikminnesanvändningen är intressant att mäta 

eftersom detta är en avgörande faktor i hur stora terränger som är möjligt att skapa på en 

specifik dator. För att optimera grafikminnesanvändningen är det möjligt att enbart skapa de 

delmängder av terrängen som ska visas på skärmen, vilket gör att större delmängder går skapa 

vid lägre grafikminnesanvändning. 

För att evaluera den visuella korrektheten i de genererade terrängerna så kommer de negativa 

grafiska effekterna som visar sig i terrängerna vara i fokus. Närmare bestämt är det alias- och 

terrasseffekter som kommer att evalueras. För att evaluera dessa negativa grafiska effekter så 

kommer extrempunkter i terrängen att lokaliseras. När dessa extrempunkter har lokaliserats 

så kommer skärmdumpar att sparas från dessa, detta i syftet att jämföra hur de två 

algoritmerna hanterat extrempunkterna och på så sätt kunna evaluera hur stora alias- och 

terrasseffekterna blir i respektive algoritm. För att avgöra vilken av de två algoritmerna som 

presterar bäst så kommer jag som forskare evaluera resultatet från de båda algoritmerna 

utifrån de två negativa grafiska effekterna aliasing, som beskrivs i avsnitt 2.5, samt 

terassartefakter som beskrivs i avsnitt 2.6. Anledningen till att det är jag som forskare som 

evaluerar det visuella resultatet är för att en person som inte är insatt i de 2 algoritmerna som 

evalueras troligen har svårigheter för att identifiera de negativa grafiska artefakter som är i 

fokus i denna del. Risken är att en icke insatt istället skulle fokusera på hur visuellt tilltalande 

denna person tycker att det visuella resultatet från de 2 algoritmerna är.  
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4 Implementation 

4.1 Algoritmval 

De två algoritmerna som beskrivs i avsnitt 2.7 och avsnitt 2.8 är inte de enda algoritmerna 

som finns där syftet är att polygonisera en mängd voxeldata. Anledningen till att Marching 

Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är de 

algoritmer som evalueras i denna rapport är för att Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) 

används av spelutvecklare när det gäller att skapa bland annat terräng av voxlar. Det sätt som 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) förhåller sig till Marching Cubes (Lorensen 

& Cline, 1987) är att Gibson(1998) påstår att Constrained Elastic Surface Nets är en förbättring 

av just Marching Cubes (Lewiner, et al., 2003) och andra liknande algoritmer, där Marching 

Cubes är den enda algoritmen Gibson (1998) explicit nämner vid namn.   

4.2 Voxelgenerering 

Båda de algoritmer som evalueras i denna rapport använder sig som tidigare nämnt av voxlar. 

Avsnitt 2.1 ger en utförlig beskrivning av vad en voxel är samt vad dessa används till. De 

algoritmer som används för att skapa voxeldatan kommer från ett tredjeparts 

programbibliotek. Programbiblioteket är ett tillägg till spelmotorn Unity 3D (Unity 

Technologies, 2012) och heter Easy Noise Generator (Ulysius, u.d.). Easy Noise Generator 

innehåller metoder som genererar noise i både 2 och 3 dimensioner. Anledningen till att ett 

tredjeparts programbibliotek används för att generera den data som voxlarna använder sig av 

är för att förkorta arbetsprocessen.  

Easy Noise Generator (Ulysius, u.d.) tillandahåller en samling metoder som returnerar flyttal 

i tre dimensioner baserat på vilken indata dessa metoder får. De flyttal som returneras är det 

som sedan används för att skapa voxlarna som sedan blir den terräng som visas på skärmen. 

Till problemet som beskrivs i avsnitt 3 är det viktigt att den data som genereras till voxlarna 

har stöd för komplex terräng, där bland annat grottor finns närvarande. Easy Noise Generator 

möter de krav som ställs på problemet eftersom att den kan generera data i tre dimensioner. 

Om datan inte är i tre dimensioner så saknas det stöd för tunnlar och andra komplexa 

strukturer i terrängen. 

Implementationen arbetar dock inte direkt mot Easy Noise Generator (Ulysius, u.d.). De 

voxelvärden som används för att generera terrängerna som evalueras är förberäknade. Det vill 

säga att genereringen av voxlar har skett utanför den implementerade applikationen och 

sedan sparats i en textfil. Algoritmerna har sedan använt sig av dessa textfiler för att generera 

de olika terrängerna. 

4.3 Mätning av tidseffektivitet 

För att mäta tidseffektiviteten i de två implementerade algoritmerna används en 

programkodsklass som heter Stopwatch. Denna klass kommer från programkodsramverket 

mono, vilket är grunden till spelmotorn Unity 3D (Technologies, Unity, 2012). Stopwatch har 

möjlighet att mäta tid i millisekunder. Stopwatch mäter tid i den upplösning som systemet 

tillåter den att mäta i, detta gör den till ett bra alternativ för att mäta tiden då den mäter så 

exakt som systemet tillåter.  
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Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) 

exekveras 100 gånger vardera. Tiden det tar ett exekvera metoderna som polygoniserar 

voxlarna lagras, därefter hämtas medelvärdet för den tid det tagit att generera alla trianglar. 

Medelvärdet av den tid det tagit över flera exekveringar ger ett bättre resultat eftersom det 

jämnar ut eventuella störningar som skett under exekvering.  

4.4 Mätning av minneseffektivitet 

Minneseffektiviteten mäts genom att räkna antalet trianglar och punkter som använd för att 

skapa trianglarna. För att göra detta har kod skrivits specifikt för att räkna varje punkt som 

skapas för varje triangel samt varje triangel som skapas. Koden gör detta separat för de två 

implementerade algoritmerna. Resultaten från mätningarna presenteras sedan i 

konsolfönstret i spelmotorn Unity 3D (Unity Technologies, 2012). Figur 13 visar 

konsollfönstret från Unity 3D tillsammans med exempelresultat från en testkörning av 

algoritmerna.  

 

Figur 13 Skärmdump från konsolfönstret i spelmotorn Unity 3D (Technologies, 
Unity, 2012). Det är i detta konsollfönster mätresultaten från experiementen 

presenteras. 

4.5 Marching Cubes 

Originalrapporten av Lorensen & Cline (1987) är bristfällig i förklaringen av hur algoritmen 

implementeras. Den ger en övergripande förklaring av hur implementationen borde ske, utan 

att presentera någon form av pseudokod eller källkod, vilket gör det problematiskt att på ett 

korrekt sätt implementera algoritmen. Av denna anledning har implementationen baserats på 

en annan källa tillsammans med det som presenteras av Lorensen & Cline. Implementationen 

av Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) är till stor del baserad på den lösning som Bourke 

(1994) presenterar. Bourke anger originalrapporten skriven av Lorensen & Cline (1987) som 

referens till den lösning som Bourke (1994) presenterar.  

Första implementationen av Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) saknade mycket av de 

optimeringar som krävs för att kunna göra en rättvis evaluering av de två algoritmerna som 

undersöks. En av de optimeringar som saknades var delandet av punkterna som används för 

att skapa trianglar. Till en början skapades nya punkter för varje triangel istället för att 

återanvända redan skapade punkter, vilket leder till sämre minneseffektivitet då dessa 

punkter lagras på grafikminnet. Figur 14 illustrerar skillnaden mellan att dela och inte dela 

punkter när trianglarna för ytan skapas.  
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Figur 14 Illustrering av skillnaden mellan att skapa trianglar med separata 
punkter och delate punkter. Vänstra bilden illustrerar 3 trianglar skapade med 

separata punkter. Högra bilden illustrerar 3 trianglar skapade med delade punkter. 

Den andra optimeringen som saknades i den första versionen av implementationen var att 

optimera antalet tredimensionella modeller som skapas. I den första versionen så skapades en 

modell för varje voxel som användes i den polygoniserade ytan. Användningen av separata 

tredimensionella modeller för varje voxel leder till sämre prestanda då dessa hanteras som 

separata objekt av spelmotorn Unity 3D (Unity Technologies, 2012). Hanteringen av voxlarna 

på detta sätt ger till största del försämrad prestanda efter att polygonisering av ytan skett, 

detta är därför inget som evalueras i denna rapport. Det är endå viktigt att optimera detta så 

att det inte blir separata modeller eftersom att implementationen blir annorlunda när denna 

optimering sker, vilket gör att tidseffektiviteten förändras beroende på om denna optimering 

används eller inte. Utöver tidseffektiviteten gör detta så att denna implementation får samma 

optimeringar som implementationen av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) och 

ger därför ett mer pålitligt resultat vid jämförelse av de två algoritmerna. 

Genereringen av polygoner går att dela upp i 3 delar i Marching Cubes (Lorensen & Cline, 

1987). Den första delen finner de voxlar som tillhör ytan. Det är dessa som är viktiga att göra 

beräkningar på. Den andra delen räknar ut exakt var i den tredimensionella rutan som byggs 

upp av voxlar som ytan skär kuben. Det vill säga var de punkter som tillhör trianglarna ska 

placeras för att skapa en korrekt representation av voxlarna. Det tredje steget är att skapa de 

trianglar som omsluter den givna voxeldatan. I implementationen är skapandet av normalerna 

till trianglarna utelämnat eftersom att detta hanteras av spelmotorn Unity 3D (Unity 

Technologies, 2012). Appendix A - innehåller källkoden för implementationen av Marching 

Cubes (Lorensen & Cline, 1987). De steg som nämns i följande stycken står numrerade i koden. 

För att hitta de voxlar som är innanför den yta som ska genereras och därför är kandidater till 

att tillhöra ytan på den terräng som ska genereras så används ett 8-bitars index. Detta 8-bitars 

index innehåller 1 bit för varje hörn i den rutnätsruta som skapas av voxlar. Det är därför det 

är ett 8-bitars index, för att rutnätsrutan består av 8 voxlar. Om en voxel i denna rutnätsruta 

är innanför den yta som ska genereras sätts motsvarande bit till 1, annars sätts den till 0.  

Andra steget är att hitta var den yta som ska genereras ska skapas i rutnätsrutan. För att göra 

detta utförs linjär interpolering mellan de hörnvoxlar som är nära varandra i en rutnätsruta. 

Den linjära interpoleringen hittar de punkter i rutnätsrutan där trianglar ska genereras för att 

korrekt skapa trianglar som omfamnar voxlarna. 
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Det tredje steget är att skapa trianglarna för alla de punkter som hittades vid den linjära 

interpoleringen i föregående steg. För att göra detta itereras alla de punkter igenom som 

hittades i föregående steg, sedan skapas trianglar utifrån dessa punkter. 

4.6 Constrained Elastic Surface Nets 

Originalrapporten för Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är bristfällig i 

information på hur algoritmen ska implementeras på samma vis som originalrapporten för( 

Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987). Rapporten innehåller ingen pseudokod eller 

källkod vilket gör den problematisk att på egen hand implementera, av denna anledning är 

implementationen baserad på andra källor tillsammans med originalrapporten. 

Implementationen av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är bland annat baserad 

på lösningen som presenteras av Hausmaus (2013). Den lösning Hausmaus presenterar 

använder inte genererad voxeldata på samma sätt som implementationen i denna rapport. 

Hausmaus presenterar en lösning vars syfte är att skapa voxeldata utifrån en färdig modell 

och sedan polygonisera denna voxeldata, vilket skiljer sig från implementationen i denna 

rapport där ingen grundmodell finns, voxlarna genereras av noisealgoritmer. Det som skiljer 

sig med dessa två är enbart metoden som används för att hitta vilka voxlar som är innanför 

och utanför den yta som ska genereras. 

Den första implementationen av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) som gjordes 

till denna rapport baserades enbart på originalrapporten skriven av Gibson (1998). Denna 

implementation blev bristande och fungerade inte som den skulle. De två största problemen 

med denna implementation var att hitta åt vilket håll trianglarna skulle rikta sig för att synas 

och genereringen av rätt trianglar baserat på vilka grannar de olika voxlarna i nätet hade.  

Det problem som uppstod med trianglars riktning var på grund av att Unity 3D (Unity 

Technologies, 2012) inte visar baksidan på trianglar. Att inte rendera baksidan på trianglar är 

en optimering för tredimensionell grafik som gör att trianglar som inte syns inte renderas. Vid 

polygonisering av voxeldata krävs det att punkterna i trianglarna läggs till i olika ordning 

beroende på åt vilket håll utsidan av triangeln ska rikta sig åt. En benämning för detta är det 

engelska ordet winding.  

Det andra problemet gjorde att onödiga trianglar genererades, vilket i sin tur ledde till att 

algoritmens minneseffektivitet inte var tillräckligt bra för att kunna göra en rättvis evaluering 

mellan Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och Constrained Elastic Surface Nets 

(Gibson, 1998). De trianglar som genererades i onödan gav inte enbart sämre prestanda, de 

skapade även extra trianglar på utsidan av ytan vilket gjorde att ytan inte blev korrekt. 

För att lösa problemen med winding och trianglar som genererades i onödan så söktes en 

ytterliggare källa upp som inte led av dessa problem. Hausmaus (2013) är författaren till den 

ytterliggare källan. Det är denna källa tillsammans med originalrapporten av Gibson (1993) 

som implementationen av algoritmen är baserad på.  

Implementationen av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) som är skriven för 

denna rapport använder samma optimeringar som implementationen av Marching Cubes 

(Lorensen & Cline, 1987). De optimeringarna är att antalet modeller som används för att hålla 

i trianglarna för ytan hålls till ett minimum, samt att de trianglar som genereras delar på de 

punkter som trianglarna är skapta av. Utöver dessa optimeringar använder implementationen 

av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) som skrivits för denna rapport, samma 
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metod för att hitta vilka voxlar som är innanför den yta som ska genereras och vilka som är 

utanför. Lösningen Hausmaus (2013) presenterar är en alternativ metod för att hitta dessa 

voxlar, denna metod använder sig av raycasting. Varje hörn i det tredimensionella rutnätet 

som används för att hitta ytan använder raycasting upp för att hitta eventuella kollisioner och 

på så sätt avgöra om voxeln är innanför eller utanför ytan. Implementationen i denna rapport 

har ersatts med denna metod för att hitta vilka voxlar som är innanför ytan och vilka voxlar 

som är utanför ytan. Den metod som i detta fall används för att hitta dessa voxlar är samma 

metod som beskrivs för att hitta innanför- och utanförvoxlar i avsnitt 4.5. 

Implementationen av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) består av 4 steg. Det 

första steget är att hitta de voxlar som tillhör ytan. Det andra steget är att skapa kopplingar 

mellan varje ytvoxel, vilket blir ett nät. Det tredje steget är att relaxera detta nät och det fjärde 

steget är att generera trianglar från nätet. I denna implementation blir inte beräkning av 

normaler ett steg i algoritmen eftersom detta sköts av spelmotorn Unity 3D (Unity 

Technologies, 2012). Appendix B - innehåller källkoden för implementationen av Constrained 

Elastic Surface Nets (Gibson, 1998). Nästkommande stycken finns numrerade i källkoden. 

Det första steget i implementationen fungerar på samma sätt som första steget i 

implementationen av Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) som är förklarad i avsnitt 4.5. 

Anledningen till att den metod som Hausmaus (2013) presenterar för att hitta ytvoxlar inte 

används är för att Hausmaus påstår att den metoden medför problem. Av den anledningen 

används samma metod som den som används i Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) för 

att hitta ytvoxlar. 

Det andra steget är att skapa kopplingar mellan alla grannar i nätet. Detta steg sker i samband 

med det föregående steget för att öka tidseffektiviteten. I detta steg letas grannar till denna 

voxeln upp när voxeln skapas och kopplas sedan samman med denna voxeln. 

Det tredje steget är att relaxera nätet. När nätet relaxeras förflyttas det iterativt för att den yta 

som genereras ska bli mjukare. Större antal iterationer på relaxeringen ger mjukare visuellt 

resultat men försämrar även tidseffektiviteten. För att göra denna iterativa förflyttning räknas 

ett medelvärde ut mellan voxeln som ska förflyttas och dess grannar. Detta värde är sedan det 

som används för att förskjuta den punkten i nätet. 

Det sista steget i implementationen är att skapa trianglar för det nät som skapats. Här kollas 

det vilka grannar som är relevanta att skapa trianglar emellan, då skapning av trianglar mellan 

alla grannar kan leda till överflöd av trianglar samt att trianglar skapas där de inte ska vara 

om inget sätt används för att hitta rätt par att konstruera trianglarna emellan.  
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

För att evaluera de aspekter som nämnts i avsnitt 3.1.2 genererades sammanlagt 18 terränger. 

Dessa bestod av 3 olika terrängtyper och 3 olika terrängstorlekar. För att evaluera 

tidseffektivitet genererades varje terräng 100 gånger. Ett stort antal genereringar ger bättre 

mätresultat då det jämnar ut eventuella felresultat vid mätning av medelvärde av tiden. 

Upprepningar av generering var inte ett krav när minneseffektiviteten skulle mätas, eftersom 

att båda algoritmerna som nämns i avsnitt 2 genererar samma antal trianglar och punkter 

oavsett hur många gånger de genererar terrängen, förutsatt att samma voxeldata används 

varje gång terrängen genereras. 

För att evaluera tidseffektiviteten i algoritmerna lagrades den kortaste tiden det tog att 

generera en terräng, den längsta tiden, medelvärdet av alla genereringar samt 

standardavvikelsen. Tillsammans ger dessa mätresultat en bra bild av tidseffektiviteten hos de 

båda algoritmerna samt visar hur algoritmerna beter sig när storleken på terrängen ökar och 

formen på terrängen förändras. I Figur 15 visas medelvärdet av tidmätningen för 100 

genereringar av de medelstora terrängerna. Den horisontella axeln för samtliga diagram 

symboliserar terrängtypen, de två första punkterna är mätvärden för den platta terrängen, de 

två punkterna i mitten av diagrammen är den terräng med stora upphöjningar och de två 

punkterna längst till höger på diagrammen är den bergigare terrängen som består av lägre 

upphöjningar än den med stora upphöjningar, men större frekvens av upphöjningar. Figur 15 

visar standardavvikelsen för 100 genereringar av de medelstora terrängerna.  

 

Figur 15 Medelvärde av tid, samt standardavvikelse för den medelstora 
terrängen. Medelvärdet är uppmätt över 100 genomkörningar av båda algoritmerna. 

Standardavvikelsen visas av de tunnare linjerna inuti staplarna. 

Minneseffektiviteten mättes genom att terrängerna genererades varsin gång. När dessa 

genererats hämtades värden från de genererade modellerna som innehöll antalet trianglar 

som användes för respektive terräng. På samma sätt hämtades antalet punkter som de 

genererade terrängerna bestod av. Jämförelsen av de båda algoritmernas användning av 
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trianglar och punkter ger en tydlig bild av hur förhållandet är mellan algoritmerna när det 

gäller minneseffektiviteten och hur förhållandet mellan de två algoritmernas 

minneseffektivitet förändras när storlek och form på terrängen förändras. Figur 16 och Figur 

17 visar det uppmätta antalet trianglar och punkter i de medelstora terränger som 

genererades. De två punkterna till vänster är den platta terrängtypen, de två punkterna i 

mitten är den terrängtyp som innehåller stora förhöjningar och de två punkterna till höger är 

den terrängtyp som innehåller större frekvens av förhöjningar, men som är mindre till storlek 

på förhöjningarna. 

 

Figur 16 Antal trianglar uppmätt på de 3 olika terrängtyperna i den medelstora 
terrängen.  

 

Figur 17 Antal punkter den medelstora terrängen av de 3 olika terrängtyperna 
innehåller. 

Evalueringen av den visuella korrektheten skedde på ett annorlunda sätt från evalueringen av 

tidseffektivitet och evalueringen av minneseffektivitet. Detta eftersom det inte var möjligt att 
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automatisera evalueringen av den visuella korrektheten på samma sätt som de andra två 

evalueringarna gjordes. Det vill säga att all evaluering skedde helt genom kod, där koden 

skötte alla beräkningar för att kunna göra evalueringen. Anledningen till att detta inte var 

möjligt med den visuella korrektheten är för att den visuella korrektheten är grafisk. Det vill 

säga att någon behöver granska de genererade terrängerna personligen för att hitta de visuella 

artefakter som letas efter för att evaluera den visuella korrektheten. Av den anledningen är det 

jag som forskare som noggrant granskat alla de genererade terrängerna för att hitta eventuella 

visuella artefakter i de genererade terrängerna. För att underlätta granskningen av 

terrängerna har en virtuell kamera i den tredimensionella scenen använts för att förflytta vyn, 

detta underlättar granskningen av terrängerna samt tillåter noggrannare granskning av 

samtliga terränger, eftersom att det då går att förflytta den virtuella kameran och göra en 

närmare granskning av eventuella visuella artefakter. Figur 18 visar ett av resultaten av den 

visuella granskningen. 

Den terräng som genereras har inget sätt som den borde se ut på, detta beror helt på vilken 

algoritm som används för att generera terrängen utifrån den voxeldata som genererats. Detta 

gör att det blir problematiskt att hitta vad som är en visuell artefakt och vad som är vanligt för 

algoritmen. För att kunna hitta dessa artefakter krävs det att den person som utför 

evalueringen av visuell korrekthet är bekant med de algoritmer som användes för att generera 

terrängen. Det som gör att det tydligt syndes vad som var fel i de terränger som genererades 

med hjälp av Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) algoritmen är att denna 

algoritmen iterativt gör terrängen mjukare. Av denna anledning ska det inte kunna 

förekomma skarpa kanter som inte efterliknar resten av terrängen som genererats. Detta syns 

tydligt i Figur 18, till vänster i figuren. Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) genererar 

terräng på ett annorlunda sätt än vad Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) och 

tillåter därför skarpare ändringar i de terränger som genererats. Av den anledningen 

förekommer skarpa ändringar i formen i de terränger som genererats med hjälp av Marching 

Cubes (Lorensen & Cline, 1987) algortimen.  

 

Figur 18 Visuell granskning av algoritmerna. Constrained Elastic Surface Nets 
(Gibson, 1998) till vänster visar tydliga visuella inkorrektheter, eftersom den iterativt 
gör terrängen mjukare ska det inte vara möjligt med de skarpa förändringarna som 

visar sig i bilden. Den röda rektangeln visar den visuella inkorrektheten. 

5.2 Analys 

Den tidseffektivitet som uppmätts i samtliga experiment med samtliga terränger visar samma 

resultat. Resultatet visar att skillnaden i tid mellan Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 

1998) och Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) för att generera terräng, ökar desto större 

terrängerna som genereras är. Samtliga mätexperiment där minimumtid, maximumtid och 

medelvärde för generering uppmätts visar samma resultat. Resultatet visar att Constrained 
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Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är snabbare vid generering av den minsta terrängen, men 

långsammare när det gäller den medelstora och stora terrängen. Skillnaden i tid för generering 

av terrängerna ökar när storlek på terrängen ökar samt beroende på vilken typ av terräng som 

genereras. Resultaten visar därmed att Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) är mer 

tidseffektiv när det gäller generering av större delar av terräng. Samtliga resultat till 

tidseffektivitetsmätningarna presenteras i Appendix C -  

Minneseffektiviteten som uppmätts i de experiment som utförts visar på samma resultat för 

samtliga terrängtyper och samtliga storlekar av terrängerna. Marching Cubes (Lorensen & 

Cline, 1987) har i alla experiment visat sig generera större antal trianglar och punkter än 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998). Resultaten skiljer sig inte mycket mellan 

algoritmerna med avseende på minneseffektiviteten, men mätningarna visar tydligt att 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är mer minneseffektiv än Marching Cubes 

(Lorensen & Cline, 1987). Samtliga resultat till minneseffektivitetsmätningarna presentas i 

Appendix D -  

Till skillnad från det Gibson (1998) påstår i originalrapporten av Constrained Elastic Surface 

Nets (Gibson, 1998) så har evalueringen av den visuella korrektheten i denna rapport funnit 

större visuella fel i de terränger som genererats med hjälp av Constrained Elastic Surface Nets 

än de som genererats med Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987).  Constrained Elastic 

Surface Nets (Gibson, 1998) visar skarpa förändringar i terrängen som inte ska finnas 

närvarande på de platser där de finns. Dessa skarpa förändringar ska inte vara möjliga i denna 

implementationen av Constrained Elastic Surface Nets eftersom att den använder sig av en 

funktion som jämnar ut terrängen, denna funktion beskrivs i avsnitt 2.8. Av den anledningen 

har Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) visat sig innehålla färre visuella artefakter. I 

Appendix E - presenteras resultat från granskningen av terrängerna, där de visuella fel i 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) som tidigare nämnts är tydligt synliga. 

5.3 Slutsatser 

I det tillfälle då terräng genereras är det Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) som är den 

mest tidseffektiva av de två algoritmerna som undersökts. Anledningen till detta är för att den 

minsta av de terränger som genererats är av sådan storlek att det inte är sannolikt att detta är 

en önskvärd storlek för en terräng. Utöver den bättre tidseffektiviteten hos Marching Cubes 

har även denna algoritm en stabilare ökning av den tid det tar att generera en terräng 

bestående av fler trianglar och punkter. Ökningen i Marching Cubes är nästintill linjär, medan 

ökningen i Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är strax över linjär i de experiment 

som utförts. Anledningen till att Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) har bättre 

tidseffektivitet när det gäller att generera större terränger beror på att denna algoritm 

använder sig av tabeller när den ska generera trianglar, dessa tabeller förberäknas vid 

programstart och behöver därför enbart räknas ut en gång. Den behöver således inte utföra 

några tyngre matematiska beräkningar eller utföra en stor mängd räkneoperationer, vilket gör 

algoritmen snabb i detta sammanhang. Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) utför 

större antal matematiska beräkningar för att fastställa formen på den terräng som genereras. 

Om relaxeringssteget i algoritmen skippas blir algoritmen snabbare men den terräng som 

genereras består då enbart av kuber, inte helt olikt den sortens terräng som genereras i det 

digitala spelet Minecraft (Mojang AB, 2011). 
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Experimenten för att evaluera minneseffektivitet har visat att skillnaden i antal trianglar och 

punkter som genereras för terrängerna i Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) är relativt liten. Constrained Elastic Surface 

Nets är dock den algoritm som visat sig ha bättre minneseffektivitet jämfört med Marching 

Cubes (Lorensen & Cline, 1987). Förbättrad tidseffektivitet leder i detta fall till att det går att 

generera större terränger med Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998), då denna 

algoritm använder sig av färre trianglar och färre punkter. Anledningen till den förbättrade 

minneseffektiviteten i Constrained Elastic Surface (Gibson, 1998) Nets beror på att denna 

algoritm använder sig av en helt annan metod för att konstruera trianglarna. I Marching Cubes 

(Lorensen & Cline, 1987) hittas alla de punkter där terrängen skär en voxel, i Constrained 

Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) finns det dock enbart en punkt per voxel, detta leder till 

minskat antal punkter för hela terrängen.  

Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) visade sig innehålla mindre visuella artefakter i de 

experiment som utfördes i denna rapport. Anledningen till varför detta blev resultatet går inte 

med säkerhet fastställa. Det visade sig dock att Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 

1998) var bättre på att göra mjukare terräng. Anledningen till detta är för att Constrained 

Elastic Surface Nets använder en helt annan metod för att hitta de trianglar som ska genereras. 

Algoritmen använder ett nät som den lägger runt den terräng som ska genereras, sedan 

krymps detta nät runt om terrängen, vilket leder till en mjukare terräng än den som Marching 

Cubes (Lorensen & Cline, 1987) genererar. Detta är dock inte detsamma som att påstå att det 

visuella resultatet hos Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) på något sätt är mer 

önskvärt eller bättre än det som Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) genererar. 

Beroende på projekt kan en form av utseende på terrängen vara mer önskvärt än en annan 

form, därför är det omöjligt att säga vilken terräng som är den bästa rent visuellt. Dock visade 

Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) på färre visuella artefakter och är därför överlägsen 

när det gäller visuell korrekthet. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Rapportens syfte var att evaluera algoritmerna Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och 

Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998). Dessa två algoritmer evaluerades med 

avseende på de tre aspekterna tidseffektivitet, minneseffektivitet och visuell korrekthet, detta 

för att ta reda på vilken av de två algoritmerna som överträffar den andra med avseende på 

vilka aspekter. Syftet var inte att hitta den bästa algoritmen, utan att undersöka vilken 

algoritm som var bättre än den andra med avseende på de tre evaluerade aspekterna. 

Den voxeldata som används för att generera terrängerna i experimenten är beräknad i förväg. 

Experimenten laddar in textfiler som innehåller voxeldatan för de olika terrängerna.  

Implementationerna av Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och Constrained Elastic 

Surface Nets (Gibson, 1998) är till stor del baserade på implementationer utförda av andra 

personer än de som skrivit originalrapportena till Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) 

och Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998). Anledningen till detta är för att 

originalrapporterna inte presenterar någon lösning på hur algoritmerna ska implementeras. 

Originalrapporterna är enbart teoretiska och förklarar med ord hur algoritmerna ska 

implementeras, därav är de inte bra att följa för att göra en implementation, men de är 

användbara när det gäller att förstå algoritmerna som helhet. De källor som använts för 

implementationen av algoritmerna presenteras i avsnitt 4.5 och avsnitt 4.6. 

Evalueringen av tidseffektivitet skedde genom att terrängerna genererades 100 gånger 

vardera. Varje gång en terräng genererades sparades tiden undan som det tog att generera 

den. Från de tidsmätningarna räknades det sedan ut vad som var den kortaste tiden det tog 

att generera en terräng, vilken som var den längsta tiden, vad medelvärdet av tiden var samt 

standardavvikelsen för genereringarna. Resultatet visade att Marching Cubes (Lorensen & 

Cline, 1987) var den algoritm som presterade bäst när det gällde tidseffektivitet, eftersom att 

tiden det tog att generera terräng med Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) ökade 

kraftigare än tiden det tog att generera terräng med Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) 

när storleken och form på terrängen ändrades till större terräng och terräng med större 

förändringar på ytan. 

För att evaluera minneseffektiviteten hämtades alla trianglar och punkter för varje unik 

terräng. Denna data hålls av den skapade modellen som innehåller terrängen och går därför 

lätt att hämta efter terrängen genererats. Resultatet från evalueringen av minneseffektivitet 

visade att Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) har högre minneseffektivitet än 

Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987). Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) 

genererar både mindre punkter och mindre trianglar än vad Marching Cubes (Lorensen & 

Cline, 1987) gör vid genererandet av terräng. Antalet trianglar och punkter i de terränger som 

genererats med Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) var färre i samtliga 

experiment som utfördes på de två algoritmerna. Detta beror på sättet som Constrained 

Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) genererar trianglar med hjälp av det nät som skapas för 

att omfamna terrängen som genereras. Detta sätt att sköta skapandet av trianglar tillåter 

enbart en punkt per voxel i terrängen. Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) algoritmen 

kan innehålla flera punkter per voxel och leder således till ett större antal punkter och 

trianglar.  
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Evalueringen av den visuella korrektheten utfördes på ett annorlunda sätt jämfört med 

evalueringen av tidseffektivitet och evalueringen av minneseffektivitet. För att evaluera den 

visuella korrektheten så har jag som forskare granskat alla terränger som genererats med de 

båda algoritmerna. Sammanlagt är det 18 terränger som noggrant granskats för att hitta 

visuella artefakter. Detta har skett genom att en virtuell kamera förflyttats i den 

tredimensionella världen för att noggrant kunna granska varje terräng. Resultatet av 

granskningen av terrängerna har varit motsatt det som Gibson (1998) hävdar i 

originalrapporten, att Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) innehåller färre 

visuella artefakter än vad Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) gör. Det går dock inte att 

fastställa om detta resultat är helt pålitligt, eftersom författarna till båda algoritmerna inte 

presenterat någon lösning för att implementera algoritmerna. Av denna anledning är 

implementationerna i denna rapport baserade på både originalrapporterna och lösningar 

presenterade på annat håll som är baserade på originalrapporterna. Av den anledningen går 

det inte med full säkerhet påstå att algoritmerna är implementerade på exakt det vis som 

författarna menar att de ska implementeras. 

6.2 Diskussion 

Både Marching Cubes (Lorensen & Cline, 1987) och Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 

1998) är baserade på originalrapporten till respektive metod. Båda av dessa lider av samma 

problem, att författaren av respektive metod inte tillhandahållit någon form av källkod eller 

pseudokod som hjälpmedel för implementering av algoritmerna. Av denna anledning har det 

funnits behov av att ta hjälp av andra källor som inte är skrivna av författarna av 

originalrapporterna. På grund av denna anledning finns chansen att algoritmerna inte är 

implementerade på exakt det vis som författarna av originalrapporterna menat. Detta betyder 

bland annat att tidseffektivitetsmätningarna som gjorts till viss del beror på hur algoritmerna 

implementerats. Utöver implementationen spelar även vilket programmeringsspråk som 

används och vilket ramverk som algoritmerna är implementerade i. Det som gör att 

tidseffektiviteten ändå går att mäta trots ovannämnda problem är att algoritmerna evalueras 

med avseende på varandra. Det som spelar roll i detta fall är hur bra de presterar jämfört med 

varandra. På så sätt visar tidseffektiviteten hur de förhåller sig till varandra 

tidseffektivitetsmässigt, samt vilken av algoritmerna som presterar bäst med avseende på 

tidseffektivitet. Av den anledningen är inte den exakta tidseffektiviteten det viktigaste, det 

viktigaste är hur tidseffektiviteterna förhåller sig till varandra. 

När det gäller den visuella korrektheten så gav experimenten ett resultat som motsäger det 

som Gibson (1998) påstår i originalrapporten till Constrained Elastic Surface Nets. Det finns 

en faktor i detta experiment som gör att det inte med säkerhet går att säga att resultatet kring 

den visuella korrektheten var helt pålitligt. Denna faktor är att varken Gibson (1998) eller 

Lorensen & Cline (1987) presenterat någon lösning för att kunna implementera algoritmerna 

som dom tänkt att de ska vara implementerade. Av den anledningen skulle denna osäkerhet 

gälla alla som implementerar och jämför dessa två algoritmer, eftersom att originalkoden inte 

finns tillgänglig så finns det ingen förutom författarna som har den implementation av 

respektive algoritm som är helt korrekt. Implementationerna av algoritmerna i denna 

rapporten är baserade på andra implementationer som i sin tur påstår sig ha baserat sina 

implementationer på originalrapporten. Detta medför att evalueringen i denna rapport enbart 

är en evaluering av en implementation av respektive algoritm. Båda algoritmerna går att 

implementera på ett stort antal olika sätt. Hur implementationerna beter sig beror både på 

hur koden är strukturerad samt vilket programmeringsspråk som används.   
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I sambandet med implementationen och evalueringen av Marching Cubes (Lorensen & Cline, 

1987) och Constrained Elastic Surface Nets (Gibson, 1998) har inga etiska avgöranden behövt 

göras. Anledningen till detta är för att det som gjorts i denna rapport enbart har varit att 

evaluera 2 algoritmer för att se vilken av dessa 2 som presterar bäst med avseende på 

tidseffektivitet, minneseffektivitet och visuell korrekthet. I detta finns det inget som är etiskt 

fel eller etiskt rätt. Resultaten från denna undersökning, samt implementationerna av 

algoritmerna kan dock användas i syften där det kan finnas etiska avväganden att ta hänsyn 

till. Algoritmerna kan bland annat användas i en stor variation av digitala spel. Beroende på 

vad det är för spel som algoritmerna används i kan det finnas etiska avväganden att göra. 

Digital krigssimulering eller spel som på något sätt simulerar krig är ett område där dessa 

algoritmer kan appliceras. Att använda dessa 2 algoritmer för krigssimulering, när de är 

skapade för att användas i sjukhus, kan anses vara etiskt fel. Denna eller någon annan form 

av etiska avväganden har dock inte behövt göras inför implementationen av algoritmerna i 

denna rapport.   

6.3 Framtida arbete 

I detta avsnitt presenteras sätt som arbetet skulle kunna fortsatt på om mer tid fanns. Först 

presenteras vad som skulle kunna göras om arbetet hade fortsatt i ett par dagar extra, det vill 

säga vad som på kort sikt skulle kunna göras för att göra arbetet bättre. I andra delen 

presenteras vad som skulle kunna göras på längre sikt, om arbetet hade fortsatt i 1 eller fler 

månader. Syftet med båda av de presenterade förslagen till framtida arbete är att göra de 

uppmätta resultaten mer pålitliga och fastställa att de resultat som presenterats här inte 

enbart gäller för dessa implementationer av algoritmerna. 

I experimentet som undersökte den visuella korrektheten hos algoritmerna visade resultatet 

att Constrained Elastic Surface Nets var den av de 2 algoritmerna som visade mest visuella 

inkorrektheter. Eftersom detta motsäger det Gibson påstod i originalrapporten till 

Constrained Elastic Surface Nets är detta något som skulle kunna undersökas närmare. Om 

arbetet skulle vara i ett par dagar längre skulle den implementation som används i denna 

rapport kunna närmare undersökas för att hitta eventuella fel i algoritmen, detta för att 

fastställa om Gibson hade fel eller om resultatet beror på en felaktig implementation. 

De experiment som utförs i denna rapport utförs enbart på en implementation av respektive 

algoritm. Om arbetet skulle fortsatt i en längre tid skulle olika implementationer av de båda 

algoritmerna kunna evalueras. Att implementera flera versioner av algoritmerna är väldigt 

tidskrävande och är därför inget som hunnits med i denna rapport. Att implementera flera 

versioner av algoritmerna och utföra samma experiment som de som presenterats i denna 

rapport skulle göra resultaten mer pålitliga. I nuläget visar resultaten i denna rapport enbart 

resultaten för dessa 2 algoritmer. Det är i nuläget inte möjligt att avgöra om dessa resultat 

gäller för flera implementationer av algoritmerna, därför skulle ett bra framtida arbete vara 

att undersöka resultaten närmare genom att implementera flera versioner av algoritmerna. 
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Appendix A -  Marching Cubes 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

 

/* 

 * Author: Kristian Brodal 

 * Date: 2014-02-26 

 *  

 * This is an implementation of the Marching Cubes algorithm which creates 

a polygonized surface 

 * from voxel data. 

 */ 

 

public class MarchingCubes 

{ 

    private int m_verts = 0; 

    public int Verts { get {return m_verts;} set {m_verts = value;}} 

    private int m_tris = 0; 

    public int Tris { get {return m_tris; } set { m_tris = value; } }  

 

    private float m_threshold = 0.3f;       //  The threshold determines 

when a voxel should be counted as a surface voxel. 

 

    //  Contains all voxels that have been created. 

    private Dictionary<string, int> m_createdVoxels = new 

Dictionary<string, int>(); 

    private Dictionary<int, Vector3> m_indexedPoints = new Dictionary<int, 

Vector3>(); 

 

    /* 

     * The actual algorithm for Marching Cubes 

     */ 

    public GameObject generateIsoSurface(VoxelData voxelData, Material 

material) 

    { 

        List<int> indices = new List<int>(); 

        List<Vector3> vertices = new List<Vector3>(); 

        List<Vector2> uvs = new List<Vector2>(); 

        int tris = 0; 

        int verts = 0; 

        for (int i = 0; i < voxelData.SizeX - 1; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < voxelData.SizeY - 1; j++) 

            { 

                for (int k = 0; k < voxelData.SizeZ - 1; k++) 

                { 

                    float x = i; 

                    float y = j; 

                    float z = k; 

                    x *= 0.5f; 

                    y *= 0.5f; 

                    z *= 0.5f; 

 

 

                    //  Go through the voxel values for this "cube" 

                    //  and check if they should be counted as surface. 

                    int index = 0; 
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                    /* 

                     *               STEP 1. 

                     */ 

 

                    //  Construct the grid cube. 

                    float[] cube = new float[8]; 

                    cube[0] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[0].x, j + 

Cube.POINTS[0].y, k + Cube.POINTS[0].z]; 

                    cube[1] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[1].x, j + 

Cube.POINTS[1].y, k + Cube.POINTS[1].z]; 

                    cube[2] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[2].x, j + 

Cube.POINTS[2].y, k + Cube.POINTS[2].z]; 

                    cube[3] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[3].x, j + 

Cube.POINTS[3].y, k + Cube.POINTS[3].z]; 

                    cube[4] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[4].x, j + 

Cube.POINTS[4].y, k + Cube.POINTS[4].z]; 

                    cube[5] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[5].x, j + 

Cube.POINTS[5].y, k + Cube.POINTS[5].z]; 

                    cube[6] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[6].x, j + 

Cube.POINTS[6].y, k + Cube.POINTS[6].z]; 

                    cube[7] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[7].x, j + 

Cube.POINTS[7].y, k + Cube.POINTS[7].z]; 

 

                    //  Use bit addition onto an integer to set indivudual 

bits and 

                    //  construct the 8-bit index used for the tri lookup. 

                    if (cube[0] > m_threshold) index |= 1; 

                    if (cube[1] > m_threshold) index |= 2; 

                    if (cube[2] > m_threshold) index |= 4; 

                    if (cube[3] > m_threshold) index |= 8; 

                    if (cube[4] > m_threshold) index |= 16; 

                    if (cube[5] > m_threshold) index |= 32; 

                    if (cube[6] > m_threshold) index |= 64; 

                    if (cube[7] > m_threshold) index |= 128; 

 

                    //  If the 8-bit index is 0 that means that this "cube" 

                    //  has nothing to do with the surface that should be 

generated 

                    //  and can therefore be skipped. 

                    if (index == 0 || index == 255) 

                        continue; 

 

                    /* 

                     *               STEP 2. 

                     */ 

 

                    /* 

                     * Use the generated 8-bit index as key for the lookup 

in the edge table to determine which edges 

                     * the surface crosses. 

                     * By using the bitwise &-operator it can be checked if 

the corresponding bit exists in the looked up edge. 

                     *  

                     * Do this for all 12 edges. ( A cube has 12 edges - 

Lines between the corner dots. ) 

                     */ 

                    Vector3[] vertexList = new Vector3[12]; 

 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 1) == 1) 

                    { 
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                        vertexList[0] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[0], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[1], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[0].x, j + Cube.POINTS[0].y, k + 

Cube.POINTS[0].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[1].x, j + Cube.POINTS[1].y, k + 

Cube.POINTS[1].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 2) == 2) 

                    { 

                        vertexList[1] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[1], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[2], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[1].x, j + Cube.POINTS[1].y, k + 

Cube.POINTS[1].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[2].x, j + Cube.POINTS[2].y, k + 

Cube.POINTS[2].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 4) == 4) 

                    { 

                        vertexList[2] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[2], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[3], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[2].x, j + Cube.POINTS[2].y, k + 

Cube.POINTS[2].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[3].x, j + Cube.POINTS[3].y, k + 

Cube.POINTS[3].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 8) == 8) 

                    { 

                        vertexList[3] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[3], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[0], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[3].x, j + Cube.POINTS[3].y, k + 

Cube.POINTS[3].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[0].x, j + Cube.POINTS[0].y, k + 

Cube.POINTS[0].z]); 

                    } 
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                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 16) == 

16) 

                    { 

                        vertexList[4] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[4], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[5], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[4].x, j + Cube.POINTS[4].y, k + 

Cube.POINTS[4].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[5].x, j + Cube.POINTS[5].y, k + 

Cube.POINTS[5].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 32) == 

32) 

                    { 

                        vertexList[5] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[5], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[6], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[5].x, j + Cube.POINTS[5].y, k + 

Cube.POINTS[5].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[6].x, j + Cube.POINTS[6].y, k + 

Cube.POINTS[6].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 64) == 

64) 

                    { 

                        vertexList[6] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[6], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[7], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[6].x, j + Cube.POINTS[6].y, k + 

Cube.POINTS[6].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[7].x, j + Cube.POINTS[7].y, k + 

Cube.POINTS[7].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 128) == 

128) 

                    { 

                        vertexList[7] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[7], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[4], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[7].x, j + Cube.POINTS[7].y, k + 

Cube.POINTS[7].z], 
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voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[4].x, j + Cube.POINTS[4].y, k + 

Cube.POINTS[4].z]); 

                    } 

 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 256) == 

256) 

                    { 

                        vertexList[8] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[0], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[4], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[0].x, j + Cube.POINTS[0].y, k + 

Cube.POINTS[0].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[4].x, j + Cube.POINTS[4].y, k + 

Cube.POINTS[4].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 512) == 

512) 

                    { 

                        vertexList[9] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[1], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[5], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[1].x, j + Cube.POINTS[1].y, k + 

Cube.POINTS[1].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[5].x, j + Cube.POINTS[5].y, k + 

Cube.POINTS[5].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 1024) == 

1024) 

                    { 

                        vertexList[10] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[2], 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[6], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[2].x, j + Cube.POINTS[2].y, k + 

Cube.POINTS[2].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[6].x, j + Cube.POINTS[6].y, k + 

Cube.POINTS[6].z]); 

                    } 

                    if ((MarchingCubesUtility.EDGE_TABLE[index] & 2048) == 

2048) 

                    { 

                        vertexList[11] = 

MarchingCubesUtility.LinearVertexInterpolation(m_threshold, 

                                                                                       

new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[3], 
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new Vector3(x,y,z) + Cube.POINTS[7], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[3].x, j + Cube.POINTS[3].y, k + 

Cube.POINTS[3].z], 

                                                                                       

voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[7].x, j + Cube.POINTS[7].y, k + 

Cube.POINTS[7].z]); 

                    } 

 

                    /* 

                     *               STEP 3. 

                     */ 

 

                    //  Loop through the facets. 

                    //  There can be a maximum of 5 facets in a single 

cube. 

                    for(int l = 0; l < 5; l++) 

                    { 

                        //  If an indice is -1 that means that all facets 

have been created. 

                        if (MarchingCubesUtility.TRIANGLE_TABLE[index, l * 

3] == -1) 

                            break; 

 

                        int idx = vertices.Count; 

 

                        //  Create the vertices and indices for this facet. 

                        //  Each facet consists of 3 vertices. 

                        for (int m = 0; m < 3; m++) 

                        { 

                            int vertex = 

MarchingCubesUtility.TRIANGLE_TABLE[index, l * 3 + 2 - m]; 

 

                            string id = 

MarchingCubesUtility.createVoxelID(vertexList[vertex] + new Vector3(x, y, 

z)); 

                            if (m_createdVoxels.ContainsKey(id)) 

                            { 

                                indices.Add(m_createdVoxels[id]); 

                            } 

                            else 

                            { 

                                m_createdVoxels.Add(id, idx); 

                                indices.Add(idx); 

                                vertices.Add(vertexList[vertex] + new 

Vector3(x, y, z)); 

                                verts++; 

                            } 

                        } 

                        tris++; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

        Debug.Log("Marching Cubes: Tris[" + tris + "]"); 

        Debug.Log("Marching Cubes: Verts[" + verts + "]"); 

        Tris = tris; 

        Verts = verts; 
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        //  Time to create the mesh for this "cube" 

        Mesh mesh = new Mesh(); 

        mesh.name = "Cube;"; 

 

        mesh.vertices = vertices.ToArray(); 

        mesh.triangles = indices.ToArray(); 

        mesh.uv = uvs.ToArray(); 

        Vector2[] newMeshUVs = new Vector2[mesh.vertices.Length]; 

        for (int m = 0; m < vertices.ToArray().Length; m++) 

        { 

            newMeshUVs[m] = new Vector2(vertices[m].x, vertices[m].z); 

        } 

        mesh.uv = newMeshUVs; 

 

        mesh.RecalculateNormals(); 

 

        GameObject cubeGO = new GameObject("cube", typeof(MeshRenderer), 

typeof(MeshFilter)); 

        cubeGO.GetComponent<MeshFilter>().mesh = mesh; 

        cubeGO.GetComponent<MeshRenderer>().sharedMaterial = material; 

 

        return cubeGO; 

    } 

} 
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Appendix B -  Constrained Elastic Surface Nets 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

 

public class SurfaceNets 

{ 

 

    private int m_tris = 0; 

    public int Tris { get { return m_tris; } set { m_tris = value; } } 

    private int m_verts = 0; 

    public int Verts { get { return m_verts; } set  { m_verts = value; } } 

 

    public float m_threshold = 0.3f;        //  The threshold determines 

when a voxel should be counted as a surface voxel. 

 

    private List<Vector3> m_vertices = new List<Vector3>(); 

 

    //  Contains all surface voxels. 

    private List<Voxel> m_voxels = new List<Voxel>(); 

 

    //  Contains all voxels that have been created. 

    private Dictionary<string, Voxel> m_createdVoxels = new 

Dictionary<string, Voxel>(); 

    private Dictionary<string, int> m_createdVertices = new 

Dictionary<string, int>(); 

 

    public GameObject generateIsoSurface(VoxelData voxelData, Material 

material) 

    { 

        /* 

         *               STEP 1. 

         */ 

        for (int i = 0; i < voxelData.SizeX - 1; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < voxelData.SizeY - 1; j++) 

            { 

                for (int k = 0; k < voxelData.SizeZ - 1; k++) 

                { 

                    //  Construct the grid cube. 

                    float[] cube = new float[8]; 

                    cube[0] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[0].x, j + 

Cube.POINTS[0].y, k + Cube.POINTS[0].z]; 

                    cube[1] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[1].x, j + 

Cube.POINTS[1].y, k + Cube.POINTS[1].z]; 

                    cube[2] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[2].x, j + 

Cube.POINTS[2].y, k + Cube.POINTS[2].z]; 

                    cube[3] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[3].x, j + 

Cube.POINTS[3].y, k + Cube.POINTS[3].z]; 

                    cube[4] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[4].x, j + 

Cube.POINTS[4].y, k + Cube.POINTS[4].z]; 

                    cube[5] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[5].x, j + 

Cube.POINTS[5].y, k + Cube.POINTS[5].z]; 

                    cube[6] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[6].x, j + 

Cube.POINTS[6].y, k + Cube.POINTS[6].z]; 

                    cube[7] = voxelData.Voxels[i + Cube.POINTS[7].x, j + 

Cube.POINTS[7].y, k + Cube.POINTS[7].z]; 

 

                    int index = 0; 
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                    if (cube[0] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 1; 

                    } 

                    if (cube[1] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 2; 

                    } 

                    if (cube[2] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 4; 

                    } 

                    if (cube[3] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 8; 

                    } 

                    if (cube[4] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 16; 

                    } 

                    if (cube[5] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 32; 

                    } 

                    if (cube[6] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 64; 

                    } 

                    if (cube[7] > m_threshold) 

                    { 

                        index |= 128; 

                    } 

 

                    if (index != 0 && index != 255) 

                    { 

                        Voxel voxel = new Voxel(); 

                        voxel.X = i; 

                        voxel.Y = j; 

                        voxel.Z = k; 

                        voxel.CornerConfiguration = index; 

                        voxel.position = new Vector3(i + 0.5f, j + 0.5f, k 

+ 0.5f); 

 

                        string id = 

MarchingCubesUtility.createVoxelID(voxel); 

                        if (m_createdVoxels.ContainsKey(id)) 

                        { 

 

                        } 

                        else 

                        { 

                            m_createdVoxels.Add(id, voxel); 

                            m_vertices.Add(voxel.position); 

                            voxel.VertexIndex = m_vertices.Count - 1; 

                            m_voxels.Add(voxel); 

                        } 

                        

//m_createdVoxels.Add(MarchingCubesUtility.createVoxelID(voxel), voxel); 
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                        /* 

                         *               STEP 2. 

                         */ 

                        if (i != 0 && j != 0 && k != 0) 

                            findValidNeighbours(voxel); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        relaxNet(); 

        return generateMesh(voxelData, material); 

    } 

 

    private void relaxNet() 

    { 

        /* 

         *               STEP 3. 

         */ 

        int iteration = 0; 

        int numIterations = 4; 

        while ( iteration++ < numIterations ) 

        { 

            float[] deltas = new float[m_voxels.Count]; 

            foreach(Voxel v in m_voxels) 

            { 

                Vector3 avg = Vector3.zero; 

                int numNeighbours = 0; 

 

                for (int neighbourIndex = 0; neighbourIndex < 6; 

neighbourIndex++) 

                { 

                    Voxel neighbour = v.Neighbours[neighbourIndex]; 

                    if (neighbour != null) 

                    { 

                        avg += neighbour.position - v.position; 

                        numNeighbours++; 

                    } 

                } 

                Vector3 delta = avg / (float)(numNeighbours + 1); 

 

                v.AveragedPoint = v.position + delta; 

            } 

 

            foreach(Voxel v in m_voxels) 

            { 

                v.position = v.AveragedPoint; 

                m_vertices[v.VertexIndex] = v.position; 

            } 

        } 

    } 

 

    private GameObject generateMesh(VoxelData voxelData, Material material) 

    { 

        /* 

         *               STEP 4. 

         */ 

        List<int> indices = new List<int>(); 

        List<Vector3> vertices = new List<Vector3>(); 

        List<Vector2> uvs = new List<Vector2>(); 
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        Mesh mesh = new Mesh(); 

        mesh.name = "Cube"; 

        int tris = 0; 

        int verts = 0; 

 

        foreach( Voxel voxel in m_voxels ) 

        { 

            if (voxel == null) 

                continue; 

 

            //  Construct voxel pairs. 

            Voxel.NeighbourIndex[] neighborPairs = new 

Voxel.NeighbourIndex[12] 

            { 

                Voxel.NeighbourIndex.LEFT,    Voxel.NeighbourIndex.BACK, 

                Voxel.NeighbourIndex.RIGHT,   Voxel.NeighbourIndex.FRONT, 

 

                Voxel.NeighbourIndex.UP,      Voxel.NeighbourIndex.RIGHT, 

                Voxel.NeighbourIndex.DOWN,    Voxel.NeighbourIndex.LEFT, 

 

                Voxel.NeighbourIndex.UP,      Voxel.NeighbourIndex.FRONT, 

                Voxel.NeighbourIndex.DOWN,    Voxel.NeighbourIndex.BACK 

            }; 

 

            // 0    X, Y, Z 

            // 1    X, Y, +Z 

            // 2    +X, Y, +Z 

            // 3    +X, Y, Z 

            // 

            // 4    X, +Y, Z 

            // 5    X, +Y, +Z 

            // 6    +X, +Y, +Z 

            // 7    +X, +Y, Z 

 

            int[] cornerMaskOffsets = new int[12] 

            { 

                0, 4, 

                2, 6, 

 

                7, 6, 

                0, 1, 

 

                6, 5, 

                3, 0 

            }; 

 

                     

 

            for( int i = 0; i < 12; i += 2) 

            { 

                Voxel voxelA = voxel.Neighbours[(int)neighborPairs[i]]; 

                Voxel voxelB = voxel.Neighbours[(int)neighborPairs[i + 1]]; 

 

                if (voxelA != null && voxelB != null) 

                { 

                    int cA = 1 << cornerMaskOffsets[i]; 

                    int cB = 1 << cornerMaskOffsets[i + 1]; 

 

                    bool isA = (voxel.CornerConfiguration & cA) == cA; 

                    bool isB = (voxel.CornerConfiguration & cB) == cB; 
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                    if ( isA && isB ) 

                    { 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if ( isA ) 

                        { 

                            indices.Add(voxel.VertexIndex); 

                            verts++; 

                            indices.Add(voxelB.VertexIndex); 

                            verts++; 

                            indices.Add(voxelA.VertexIndex); 

                            verts++; 

 

                            tris++; 

                        } 

                        if ( isB ) 

                        { 

                            indices.Add(voxel.VertexIndex); 

                            verts++; 

                            indices.Add(voxelA.VertexIndex); 

                            verts++; 

                            indices.Add(voxelB.VertexIndex); 

                            verts++; 

 

                            tris++; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        Debug.Log("Surface Nets: Tris[" + tris + "]"); 

        Debug.Log("Surface Nets: Verts[" + m_vertices.Count + "]"); 

        Tris = tris; 

        Verts = m_vertices.Count; 

 

 

         GameObject cubeGO = new GameObject("SurfaceNetTerrain", 

typeof(MeshRenderer), typeof(MeshFilter)); 

         cubeGO.GetComponent<MeshFilter>().mesh = mesh; 

         cubeGO.GetComponent<MeshRenderer>().sharedMaterial = material; 

         cubeGO.transform.position = new Vector3(voxelData.SizeX, 0, 0); 

         mesh.vertices = m_vertices.ToArray(); 

         mesh.triangles = indices.ToArray(); 

         mesh.uv = uvs.ToArray(); 

         Vector2[] newMeshUVs = new Vector2[mesh.vertices.Length]; 

         for (int i = 0; i < m_vertices.ToArray().Length; i++) 

         { 

             newMeshUVs[i] = new Vector2(0.0f, 0.0f); 

         } 

         mesh.uv = newMeshUVs; 

 

         mesh.RecalculateNormals(); 

 

         return cubeGO; 

    } 

 

    public void findValidNeighbours(Voxel voxel) 

    { 

        int x, y, z; 
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        x = voxel.X; 

        y = voxel.Y; 

        z = voxel.Z; 

 

        string voxelID = MarchingCubesUtility.createVoxelID(x, y + 1, z); 

        //  UP 

        if (m_createdVoxels.ContainsKey(voxelID)) 

        { 

            Voxel neighbour = m_createdVoxels[voxelID]; 

             

            voxel.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.UP] = 

neighbour; 

            neighbour.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.DOWN] = 

voxel; 

        } 

 

        voxelID = MarchingCubesUtility.createVoxelID(x, y - 1, z); 

        //  DOWN 

        if (m_createdVoxels.ContainsKey(voxelID)) 

        { 

            Voxel neighbour = m_createdVoxels[voxelID]; 

            voxel.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.DOWN] = 

neighbour; 

            neighbour.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.UP] = 

voxel; 

        } 

 

        voxelID = MarchingCubesUtility.createVoxelID(x - 1, y, z); 

        //  LEFT 

        if (m_createdVoxels.ContainsKey(voxelID)) 

        { 

            Voxel neighbour = m_createdVoxels[voxelID]; 

            voxel.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.LEFT] = 

neighbour; 

            neighbour.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.RIGHT] = 

voxel; 

        } 

 

        voxelID = MarchingCubesUtility.createVoxelID(x + 1, y, z); 

        //  RIGHT 

        if (m_createdVoxels.ContainsKey(voxelID)) 

        { 

            Voxel neighbour = m_createdVoxels[voxelID]; 

            voxel.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.RIGHT] = 

neighbour; 

            neighbour.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.LEFT] = 

voxel; 

        } 

 

        voxelID = MarchingCubesUtility.createVoxelID(x, y, z - 1); 

        //  BACK 

        if (m_createdVoxels.ContainsKey(voxelID)) 

        { 

            Voxel neighbour = m_createdVoxels[voxelID]; 

            voxel.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.BACK] = 

neighbour; 

            neighbour.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.FRONT] = 

voxel; 

        } 

 

        voxelID = MarchingCubesUtility.createVoxelID(x, y, z + 1); 
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        //  FRONT 

        if (m_createdVoxels.ContainsKey(voxelID)) 

        { 

            Voxel neighbour = m_createdVoxels[voxelID]; 

            voxel.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.FRONT] = 

neighbour; 

            neighbour.Neighbours[(int)SurfacePoint.NeighborIndex.BACK] = 

voxel; 

        } 

    } 

} 
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Appendix C -  Resultat Tidseffektivitet 

Diagrammen i detta appendix redovisar för resultaten av tidseffektivitetsevalueringen. De 

diagram som innehåller medelvärde av tid innehåller även standardavvikelsen. 
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Appendix D -  Resultat Minneseffektivitet 
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Appendix E -  Resultat Visuell Korrekthet 

 

 

 

 

 

 


