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3D-visualisering av moln

3D-Visualization of Clouds
John Nilsson

Clouds have many properties that make them challenging objects to present in computer graphic
applications. Their form is irregular and they have boundaries that are hard to define. They have
transparent properties and the light are scattered in the clouds in ways that are hard to describe. People
in common have a clear view how a cloud looks like and behaves, and therefore small anomalies in the
rendering can easily be spotted.
The aim with this thesis is to find a good way to model three dimensional clouds and then render those
in real-time. The result presented describes a simple but efficient modelling method using ellipsoids
and then how these clouds are visualized using multiple billboards. This rendering method gives good
performance and handles objects inside clouds in a good way.

Datorgrafik, 3D-grafik, Moln, Scenträd



 



Abstract 
 

English 
Clouds have many properties that make them challenging objects to present in 
computer graphic applications. Their form is irregular and they have boundaries that 
are hard to define. They have transparent properties and the light are scattered in the 
clouds in ways that are hard to describe. People in common have a clear view how a 
cloud looks like and behaves, and therefore small anomalies in the rendering can easily 
be spotted. 

The aim with this thesis is to find a good way to model three dimensional clouds and 
then render those in real-time. The result presented describes a simple but efficient 
modelling method using ellipsoids and then how these clouds are visualized using 
multiple billboards. This rendering method gives good performance and handles 
objects inside clouds in a good way. 

 
 

Svenska  
Moln har många egenskaper som gör dem till väldigt utmanande objekt att 
åskådliggöra i datorgrafikapplikationer. Dess form är högst oregelbunden och med 
svårdefinierade gränser. De har transparenta egenskaper och ljuset sprids i molnen och 
skapar ljusfenomen som är svåra att beskriva. Till detta kommer även att alla 
människor har en klar uppfattning hur moln ser ut och kan därför lätt upptäcka om de 
renderade molnen inte ser ut som förväntat. 

Målet med denna rapport är att hitta ett bra sätt att modellera tredimensionella moln 
samt rendera dessa i realtid. Det presenterade resultatet beskriver en enkel men 
effektiv modelleringsmetod där ellipsoider används. Dessa moln visualiseras därefter 
med en mängd billboardar. Denna renderingsmetod ger bra prestanda och hanterar 
objekt inuti moln på ett bra sätt.  
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1 Inledning 
 

Alla vet hur ett moln ser ut, vilka former de kan tänkas ha och hur de rör på sig. Detta 
faktum att alla har en klar uppfattning om hur ett moln ska se ut tillsammans med dess 
oregelbundna form och utseende gör de svåra att avbilda realistiskt inom 
datorgrafiken. Ett vanligt sätt att lösa problemet är att fotografera en molnhimmel och 
sedan sätta den som en himmelskupol runt sitt datorgenererade landskap. Denna 
lösning har dock många begränsningar när molnen har mer central betydelse som vid 
till exempel simulatorer. 

C-ITS AB, som är uppdragsgivare till detta examensarbete, vill ha realistiska 3d-
moln till sina simulatorer, främst en flygledarsimulator. Deras simulatorer innehåller 
redan nu moln men de är alltför enkla. Simulatorerna ritar grafiken med hjälp av Vega 
Prime från Multigen Paradigm[16]. Detta är en kommersiellt tillgänglig 3d-motor som 
är väl anpassad till simulatorer. Extra funktionalitet till Vega Prime kan kodas i C++ 
via dess API. Med Vega Prime har man tillgång till en färdig simulering av omvärlden 
där t.ex. solens position kan hämtas. Vega Prime renderar grafik med hjälp av ett 
underliggande scenträd vid namn Vega Scene Graph.  

C-ITS AB:s önskemål är att få moln som ser realistiska ut, ger god prestanda och 
klarar att objekt kan flyga in i molnen på ett realistiskt sätt. Dessa 
problemformuleringar kan ställas upp: 

 
Grundläggande: 

• Rendera enstaka moln i Vega Prime 
• Molnet ska vara ett 3d-objekt, dvs. de ska se olika ut från olika vinklar 
• Objekt (t.ex. flygplan) som korsar molnet ska försvinna in i molnet på ett 

realistiskt sätt 
Utökningar: 

• Rendera olika typer av moln 
• Moln som ändrar form 

Begränsningar: 
• Fysiskt korrekt simulering är oviktig, huvudsaken är att det ser bra ut 

 

1.1 Rapportens upplägg 
 

De inledande kapitlen beskriver förutsättningar och tidigare arbete inom 
molnrendering, mellankapitlen innehåller lösningen på de olika problemen och 
rapporten slutar med resultat, slutsatser och förslag på fortsatt arbete. 

• Kapitel 2 innehåller beskrivning av verklighetens moln med kortfattad 
genomgång av molnens fysik och hur moln indelas i typer. 

• Kapitel 3 tar upp det betydande arbete som tidigare har genomförts inom 
området moln i datorgrafik. 

• Kapitel 4 beskriver Vega Prime, hur miljön molnen ska utvecklas i ser ut och 
nuvarande simulator. Begreppet scenträd beskrivs genomgående. 
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• Kapitel 5 beskriver den metod som har valts för att modellera, ljussätta och 
visualisera moln. Beskrivning av hur molntyper hanteras tas också upp. 

• Kapitel 6 tar upp mer applikationsspecifika detaljer som relaterar till hur 
metoden implementerades. 

• Kapitel 7 innehåller resultat och är uppdelat i prestandamätningar och 
skärmdumpar. 

• I Kapitel 8 dras slutsatser huruvida vald metod har uppfyllt krav och dess för- 
och nackdelar. Här ges också förslag på fortsatt arbete inom området. 

 

1.2 Förkunskapskrav och målgrupp 
 

För att kunna ta till sig denna rapport behöver läsaren vara någorlunda datorkunnig 
och ha en övergripande bild om hur datorgrafik fungerar. Vissa tekniska benämningar 
antas vara kända för läsaren. Mer bakgrund om dessa uttryck kan inhämtas från en bok 
om datorgrafik, t.ex. Hearn & Baker [10]. Resonemang som förs är grundligt 
motiverade och innehållet i rapporten är till största delen inte så tekniskt komplicerat.  
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2 Moln i verkligheten 
 

Detta kapitel beskriver hur moln är uppbyggda, hur de kommer till och löses upp. 
Moln kan anta flera olika utseenden och därför är moln uppdelade i molntyper vilka 
gås igenom i detta kapitel. Vanligt förekommande ljusfenomen i samband med 
molnformationer beskrivs också. Mer om moln och molntyper kan läsas t.ex. i material 
från SMHI [6][13] eller Sveriges Nationalatlas [20]. 

 

2.1 Molns uppkomst 
 

Moln består av små vattendroppar och är egentligen endast en mycket tät dimma. De 
uppkommer när het luft från markytan stiger. När denna luft kommer allt högre kyls 
den av. Kall luft kan inte innehålla lika mycket vattenånga som varm och därför måste 
vattenångan i luften kondensera till små vattendroppar. Det är dessa vattendroppar som 
är moln. Vattendropparna är i storleksordningen ett tiotal mikrometer. På hög höjd blir 
vattendropparna iskristaller, även fast det är vanligt att moln innehåller vattendroppar 
ner till – 10°C, dvs. underkylt vatten. Moln upplöses genom att luftmassor sjunker så 
att processen vid skapandet av moln går baklänges, eller att de små vattenpartiklarna 
klumpar ihop sig till större och då faller ner som regn.  

 
Det finns i huvudsak tre effekter som gör att fuktig luft stiger: 

• Under soliga dagar värms luften vid marken upp och börjar därför stiga 
• Vid kall- eller varmfronter så stiger den varma luften över den kalla 
• Bergsväggar tvingar luften att stiga till högre höjd 

 

2.2 Ljuseffekter 
 

Det finns många ljuseffekter som uppstår i samband med moln. I Liljequists bok om 
moln[13] kan man läsa om dem. Ljusstrålar som går genom ett moln kommer att 
spridas när de skär genom en vattenpartikel. En och samma ljusstråle kan skära ett 
flertal partiklar när den går genom molnet. Spridningen genom en enda molnpartikel 
brukar beskrivas med Mie-spridning på grund av att en molnpartikel har 
storleksordningen 0,01 mm. Denna spridning kan beskrivas som att med största 
sannolikhet kommer ljusstrålen inte att brytas alls men det finns en liten chans att 
strålen sprids i godtycklig riktning. Det stora antalet vattenpartiklar gör ändå att ljuset 
sprids åt alla håll. 

Moln har också en övergripande reflektionsförmåga på ca 75 %. Därför kommer 
molnet påverkas av omkringliggande saker. En snötäckt markyta har en 
reflektionsförmåga på 95 % och därför kan ljusstålar studsa flera gånger mellan 
molnen och marken. Därför kan moln som ligger över olika marktyper få betydligt 
olika utseende. Moln reflekterar alla våglängder på ljuset lika mycket. Det är därför 
moln på soliga dagar uppträder i olika skalor av grått. I skymningen är ofta solljuset 
rödaktigt och detta syns då på molnen. Att moln ibland kan uppfattas som blåaktiga 
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beror på att vid mulna dagar så överväger spritt (blått) solljus. 
 

2.3 Molntyper 
 

Det finns många olika utseenden på moln och att dela in dem i typer är därför lämpligt. 
Luke Howard gjorde 1803 en klassificering av molnen genom att dela upp molnen i tre 
grupper och tre höjdskikt. De tre grupperna var cirrus, stratus och cumulus och var 
indelade efter utseendet på molnen. Dagens molnklassificering bygger till stor del på 
Howards 200 år gamla arbete. Moln skulle även kunna klassificeras efter hur molnen 
bildas men har av praktiska skäl valts bort till fördel för utseendebeskrivningen. 

Molnklassificeringen är dock ingen exakt vetenskap och moln kan ofta vara 
mellanting mellan två olika typer. I Tabell 1 nedan listas de tio vanligaste molntyperna 
enligt den officiella klassificeringen. 

  
Grupp Molnbas 

(m) 
Molnslag  

 
Innehåll 
(Vatten/Is) 

Höga Moln 6000–12000 Cirrus / Fjädermoln 
Cirrostratus / Slöjmoln 
Cirrocumulus / Makrillmoln 

 Is 
Is 
Is 

Medelhöga 
Moln 

2500–6000 Altostratus / Skiktmoln 
Altocumulus / Böljemoln 

 Vatten + is 
Vatten 

Låga Moln 0–2500 Stratus / Dimmoln 
Stratocumulus / Valkmoln 
Cumulus / Stackmoln 

 Vatten 
Vatten 
Vatten 

Moln med stor 
vertikal 
utsträckning 

0–2500 Cumulonimbus / Åskmoln 
Nimbostratus/_Regnmoln_             

 Vatten + is 
Vatten + is 

Tabell 1. Molntyper 
 

Moln rör sig med vindens hastighet men vinden på olika höjder varierar så alla moln 
som är synliga samtidigt behöver inte röra sig med samma hastighet.  

Nedan kommer en noggrannare beskrivning på de tre mest grundläggande 
molntyperna. Bilder på dessa kan ses i Figur 1. 

 

2.3.1 Cumulus 
Det är denna molntyp som ofta är den molntyp man kommer att tänka på när det gäller 
moln. Deras bulliga utseende särskiljer dem från andra moln. Typiskt är att de har en 
relativt platt undersida. Om flera cumulusmoln syns samtidigt har de alltid samma 
höjd på undersidan av molnet. Ovansidan är blomkålsformad och kanterna är oftast 
skarpa. Storlek och utsträckning kan variera väldigt mycket. Molnen förekommer 
flitigast på sommaren. Deras livstid är 5-40 minuter och de ändrar sin form mycket 
under denna tid. Ändå måste en observatör titta mycket noga för att uppmärksamma 
dynamiken. 

 4



 

 
Figur 1. Typiska cirrus, cumulus och stratusmoln 

 

2.3.2 Stratus 
Moln utan egentlig struktur och liten kontrast mellan olika delar i molnet tillhör 
gruppen stratus. Kanterna är också diffusa och de lägsta varianterna av stratusmoln är 
vanlig markdimma som har lyfts från marken. Molnet har ingen egentlig molnbas och 
molntrasor kan hänga ut från molnets egentliga form. Ofta täcker dessa moln hela 
molnhimlen men det finns även varianter där mer enskilda moln kan urskiljas. Denna 
molntyp har ofta liten vertikal utsträckning jämfört med dess horisontella.  

2.3.3 Cirrus 
Dessa moln är de som är på högst höjd. De har ett trådigt, ett slöjartat eller ett 
sammetslikt utseende och kan sträcka sig över hela molnhimlen. På grund av den höga 
höjden består de av iskristaller och är vanligen mycket tunna. Molnen är alltid vita 
eller i extrema fall vitgrå men aldrig grå som moln med mer täta molnkroppar kan ha. 
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3 Tidigare arbete inom området 
 

Detta kapitel går igenom relevant arbete som tidigare gjorts inom området att 
modellera och visualisera moln. Detta är ett område som det har genomförts relativt 
mycket arbete på, mycket på grund av molns betydelse i olika typer av simulatorer och 
flygspel som är en betydande del av datorgrafiken. 

 

3.1 Introduktion 
 

3d-visualisering av moln har förekommit som gren inom datorgrafiken sedan tidigt 80-
tal. Bland de första var Gardner[7] som med raytracing fick imponerande resultat. 
Dessa visualiseringar var självklart inte i realtid då den tidens hårdvara var mycket 
långsammare än idag.  

De största namnen inom området är Dobashi och Harris. Dobashi har gjort 
noggranna undersökningar av modellering och ljussättning av moln, renderingen har 
dock inte skett i realtid. Inom realtidsrendering av moln är Harris arbete värt att 
nämna. Han har med sitt program Skyworks[9] visat att det går att skapa realistiska 3d-
moln i realtid. Han har också undersökt modellering och visualisering av dynamiska 
moln i realtid. 

Området kan delas in i modellering av moln och ljussättning. Modellering handlar 
om hur man skapar formen och innehållet av den volym som ett moln tar upp. Det 
finns många metoder att göra detta, men de kan delas upp i två större grupper, 
nämligen simulering och heuristisk formgivning. Simulering försöker efterlikna de 
fysiska skeendena inuti ett moln och därigenom bygga upp molnet. Heuristisk 
formgivning däremot försöker endast att efterlikna molnens utseende utan tanke på att 
beskrivningen ska vara fysiskt korrekt. Taxén[23] går igenom många 
modelleringsmetoder av moln i sitt examensarbete. 

Det vanligaste sättet att visa moln i 3d-tillämpningar är att använda sig av en 
himmelskupol. Detta är framförallt vanligt i datorspel där molnen har en sekundär 
betydelse. Ofta visas en spektakulär molnhimmel, men den är helt orörlig. Fördelen 
med denna metod är att den kräver mycket lite prestanda. Det ser också snyggt ut om 
molnen bara finns med för att en himmel brukar ha moln, och inte har någon betydelse 
för simuleringen. Denna himmelskupol kan vara ett fotografi eller en förrenderad bild. 
Molnen kommer dock aldrig närmare om kameran rör sig mot molnen. 

Nästa steg för att få en mer naturtrogen himmel är att låta molnen röra på sig. Det 
kan vara fotografier av moln eller en stor datorgenererad textur som vandrar över 
himlen.  

I flygsimulatorer och andra tillämpningar där moln har en mer central betydelse 
räcker inte dessa enkla visualiseringar. Molnen behöver en volym för att de ska se 
olika ut från olika betraktningsvinklar samt för att objekt delvis ska kunna täckas av 
molnen.  
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3.2 Volymrepresentation 
 

Det finns flera sätt att representera volymer av moln, varav det mest noggranna vore 
att simulera varje vattendroppe. Detta innebär dock en oöverkomlig komplexitet och 
därför har många olika typer av förenklingar gjorts. Dessa olika typer kan dock 
kombineras för att utnyttja de olika förenklingarnas fördelar. Några av de vanligare 
metoderna för att representera molnvolymer beskrivs nedan. 

 

3.2.1 Partikelsystem 
Partikelsystem modellerar volymen som en sammansättning av partiklar. Varje 
partikel har storlek, färg, textur och position. En partikel representerar allting som 
ryms inom dess uppsatta storlek. Om ett moln skulle representeras på detta sätt skulle 
då en partikel motsvara alla vattendroppar inom partikelns gränser. 

Dessa partiklar kan vara placerade för hand eller genererade från någon enklare 
modell av molnet. Partikelsystem är enkla att implementera och kan vara minnessnåla 
då varje partikel implicit representerar en sfär som annars hade behövts byggas upp av 
många mindre enheter. Partikelsystem kan renderas på flera sätt. Oftast sorteras 
partiklarna efter avståndet till kameran, varefter partikeln längst bort ritas ut först. Där 
partiklar täcker varandra adderas färgerna.  

Partikelsystem har använts av Harris[9] vid hans arbete med statiska moln. 
 

3.2.2 Metabollar 
Metabollar definieras av en mittpunkt och en styrkefunktion . Denna funktion är 
vanligtvis störst i mittpunkten och avtar sedan ju längre från centrum man kommer. En 
vanlig funktion för metabollar är: 

2r
1 y =  

Y är styrkan i en punkt med avståndet r från metabollens centrum. En volym byggs 
sedan upp av flera metabollar. Varje position får en täthet som är summan av varje 
enskild metabolls styrka i den positionen. Detta ger volymer som har mjuka kanter. 

Volymen kan sedan renderas med t.ex. ray- tracing[10]. En solid volym kan också 
extraheras ur metabollarna genom att bygga upp en yta där den sammanlagda styrkan 
är lika med något gränsvärde. Detta bygger upp en s.k. isoyta, ett exempel på en sådan 
yta kan ses i Figur 2. Dobashi[3][4] använder metabollar vid sina molnmodeller. 
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Figur 2. Två metabollar som bygger upp en isoyta 

 

3.2.3 Voxlar 
Voxlar är ett annat vanligt sätt att beskriva volymer. En voxel är det tredimensionella 
rummets motsvarighet till en pixel. En volym formad som ett rätblock delas alltså upp 
i ett antal voxlar på samma sätt som en rektangel kan delas upp i pixlar. Voxlarna har 
konstant avstånd mellan varandra och alla voxlar har samma storlek. Voxlar kan vara 
effektivt att använda om molnvolymen har sitt ursprung från en molnsimulering där 
3d-matriser har använts vid simuleringen. Till exempel använde Kajyvja[12] voxlar 
för att lagra sin molnsimulering, för att sedan renderas med hjälp av ray-tracing. 

 

3.2.4 Volymer uppbyggda av brusfunktioner 
Perlin[19] visade att genom att kombinera brus med olika frekvenser så kan man få 
resultat som påminner om molnformationer. Ett exempel på Perlinbrus i två 
dimensioner kan ses i Figur 3. Som kan ses kan Perlinbrus i två dimensioner med bra 
resultat användas som molntextur. Perlins brusfunktioner ger även trovärdiga 
dynamiska molneffekter och används i flera sammanhang [22]. 
 

 
Figur 3. Perlinbrus i två dimensioner 
 

3.2.5 Texturerade kroppar 
Ett enkelt sätt att visa volym av ett moln är att bygga upp volymen av stora sfärer eller 
ellipsoider och sedan texturera ytan på dessa med en molnliknande textur. Gardner[7] 
byggde upp sina moln med just denna princip. Elinas[5] använde Gardners teknik men 
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med hårdvarustöd av grafikkortet vilket medförde realtidsprestanda. 
Neyret[17] byggde också moln som volymer med endast en yta, men ytan var denna 

gång baserad på brus- och ljusmodeller. 
 

3.3 Ljussättning 
Mycket tidigare forskning finns inom området att ljussätta moln. Ett tillvägagångssätt 
är att ljussätta molnet helt för hand i samband med att volymen byggs upp. Varje 
delobjekt i molnet får en egen färg och genomskinlighet. Ofta baseras dessa 
ljussättningar på enkla principer, till exempel att moln ofta har en mörkare undersida 
än ovansida. Ljussättningen av molnen i Flight Simulator 2004 [24] har skett med 
denna metod. En fördel med denna metod är att kontrollen över molnens utseende helt 
ligger i skaparens händer. Nackdelar är att det innebär mycket jobb att ljussätta varje 
enskilt moln för hand och solens position tas inte med i utseendet om inte flera 
ljussättningsuppsättningar för varje moln görs. 

När det handlar om moln som ska visas i realtid så sker nästan alltid ljussättningen i 
förväg. Denna process tar ofta några sekunder per moln och sedan behålls 
ljussättningen när programmet körs. Denna metod kan då inte hantera dynamiska moln 
eller moln som påverkas av solens bana på himlen. Ett undantag till detta är Harris 
dynamiska moln där han låter ljussättningen av ett moln ske över flera tidssteg för att 
inte påverka prestandan allt för mycket. 

Många modeller för ljussättning bygger på approximationer av hur ljusets sprids 
mellan molnets vattendroppar. Blinn[2] gjorde en enkel modell av hur ljuset sprids i 
Saturnus ringar. Han antog att varje ljusstråle endast reflekterades en gång, s.k. 
enkelspridning. Reflektionen som beräknas är i den vinkeln som betraktaren är. Denna 
modell överfördes till moln genom Kajiya[12].  

Dobashis[3] metod för att ljusstätta moln bygger också på enkel reflektion. Till 
skillnad från Kajiya som implementerade metoden med ray-tracing så använde han sig 
av blendning av texturer. Molnpartiklarna sorteras efter deras avstånd till solen, det 
närmaste först. Sedan ritas varje partikel ut på en initialt vit yta. Partikelns täthet 
blandas samman med bakgrundens färg och därefter tas ljusheten i mitten av partikeln 
och detta värde får sedan den partikeln som ljushet. 
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Figur 4. Spridningsmodeller av ljus 

 
Enligt flera artiklar [11][12][15][18] så måste flera reflektioner av ljusstrålarna tas 
med för att ge bästa efterlikning. Sådana ljussättningsmodeller kallas multipel 
spridning. Skillnaden mellan de två olika spridningssätten finns beskrivna i Figur 4. 
Komplexiteten för att beräkna ljussättningen ökar dock drastiskt för varje reflektion. 
Om ljuset i varje partikel kan spridas i N olika riktningar så kommer varje extra 
reflektionsgrad att kräva en multiplicering av simuleringstiden med N gånger. Enligt 
Nishita[18] har dock ljusstrålar som sprids mer än två gånger mycket liten inverkan i 
molnets utseende. Multipel spridning ger alltså en något förbättrad ljusmodell till en 
kostnad av en dramatiskt ökad beräkningskomplexitet. 

Harris[9] gör en förenkling av multipel spridning som han kallar ”multiple forward 
scattering”. Den baserar sig på antagandet att den allra största delen av ljuset som 
speglas i en vattendroppe reflekteras framåt. Harris tar då hänsyn till endast de 
ljusstrålar som går i framåtriktningen. Implementationen och resultatet blir dock 
mycket likt Dobashis men med något större fysiska hänvisningar i hans modell. Harris 
gör också en enkel approximation av att ljuset sprider sig anisotropiskt (ojämnt 
fördelat) genom ett moln medelst att lägga till en fasfunktion som gör att moln som 
ligger i linje mellan betraktaren och solen blir ljusare än de moln som ligger med stor 
vinkel mellan betraktare och sol. Denna fasfunktion visualiserar fenomenet med moln 
som täcker solen får ljus kanter på ett enkelt sätt. 

Det finns också modeller för ljussättning som inte alls bygger på ljusets fysiska 
egenskaper. Istället görs en modell för ljussättningen från observationer av hur molnen 
ser ut i verkligheten. Neyrets[17] ljussättningsmodell för cumulusmoln bygger på 
sådana observationer, speciellt behandlas siluetteffekten i cumulusmoln. 

 

3.4 Simulering av molndynamik 
Det har länge varit i meteorologernas intresse att simulera molndynamik. Deras 
modeller är dock allt för noggranna för datorgrafik då de simulerar många osynliga 
effekter. Den första som implementerade en enkel molndynamikmodell för datorgrafik 
var Kajyvja[12]. Harris[8] har arbetat vidare på dessa modeller och ger en både 
snabbare och mer realistiskt modell. 
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Mycket enklare molndynamikmodeller har prövats. Dobashi[3] simulerar molnets 
omformning med enkla regelsystem. Han låter en 3d-matris med ettor och nollor 
representera molnet. En etta betyder att i den positionen så finns det moln, och genom 
matrisoperationer baserade på reglerna så omformas matrisen för varje 
simuleringssteg. Vidare arbete med denna metod har Miyazaki[14] gjort där han inför 
noggrannare regelsystem. Han har också stöd för flera olika molntyper utöver 
cumulusmolnen som hade simulerats tidigare. 
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4  Vega Prime 
 

Vega Prime [16] från Multigen-Paradigm är ett verktyg för att utveckla 3d-
applikationer. Vega Prime bygger på scenträdet Vega Scene Graph. Vega Prime är 
användbart för att snabbt och enkelt kunna utveckla noggranna simuleringar genom att 
många grundläggande funktioner kommer med programvaran. 

Bland funktionaliteten i Vega Prime finns till exempel en solmodell och enkla moln. 
Dessa moln är tvådimensionella och ligger på olika nivåer parallellt med markytan, 
som stora kvadratiska polygoner som sträcker sig över hela det simulerade landskapet. 
Denna polygon har en upprepande molntextur, som resulterar i en enkel molnhimmel.  

Vega Prime används i C-ITS simulatorer, och på grund av att grafik ofta visas på 
flera skärmar samtidigt så är simulatorerna uppbyggda med en server-klientarkitektur. 
En central server hanterar positioner på olika objekt som simuleras och håller reda på 
att varje klient innehåller överensstämmande information. Klienten har bara som 
uppgift att rita ut grafik och ska inte fatta några egna beslut.  

 

4.1 Scenträd 
För att uppnå realism i simulatorer behövs komplexitet i scenen som ritas upp. Detta 
uppnås genom en stor mängd polygoner och texturer av hög kvalitet. Scenträd kommer 
in för att hålla reda på samband mellan objekt i simuleringen och att organisera alla 
objekt. Scenträdet kan också användas för att ge bättre prestanda. 

Kända scenträd förutom Vega Scene Graph är t.ex. Performer från SGI och Open 
Scene Graph som är ett open-source projekt. Olika scenträd skiljer sig från varandra 
men har samma grundläggande egenskaper. Dessa egenskaper beskrivs nedan. 

 

4.1.1 Struktur 
Scenträdet beskriver alla objekt som existerar i världen som ska simuleras. Scenträdet 
är uppbyggt som en graf med trädstruktur. Skillnaden mellan matematikens träd och 
ett scenträd är att scenträdets noder kan ha olika typer. De vanligaste noderna förutom 
geometrinoder är olika typer av transformnoder för att translatera (förflytta), skala och 
rotera objekt. Noder kan grupperas så att t.ex. en skalning sker på flera geometrier 
samtidigt. Grupperingen sker i gruppnoder. Endast trädets lövnoder innehåller 
geometrisk information om olika objekt. Noder ovanför lövnoderna i trädet låter 
gruppera noder som är nära varandra eller har samma materialegenskaper. I Figur 5 
finns exempel på ett enkelt scenträd. 
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Figur 5. Exempel på ett scenträd med tre olika nodtyper 

 

4.1.2 Culling 
Allt som en kamera i en scen kan se begränsas av dess frustum. Ett frustum har formen 
av en avhuggen pyramid, se Figur 8. En kamera kan alltså endast se saker inom ett 
bestämt avståndsintervall. Detta avståndsintervall bestäms av två plan som kallas near- 
och far clipping plane. 

Alla objekt utanför detta frustum kan kameran alltså inte se. Proceduren för att finna 
vilka objekt som är utanför frustumet kallas för frustum culling. Scenträd har en metod 
för frustum culling som bygger på att scenen är uppbyggd som ett träd. 

Till varje nod i trädet finns det en s.k. omslutningsvolym (bounding-volume). Denna 
volym är så stor som alla objekt nedanför den aktuella noden i trädet. 
Omslutningsvolymen är oftast antingen en box eller är sfär. En omslutningsvolym för 
en geometrinod täcker objektet precis och en gruppnod för två geometrinoder är så stor 
så att båda geometrierna precis får plats, se Figur 6.  
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Figur 6. Två objekt som är grupperade under en gruppnod med dess respektive 
omslutningsvolymer 
 
Dessa omslutningsvolymer används för att avgöra vad som en observatör av scenen 
ser. Trädet traverseras från roten och undersöker om kamerans frustum och aktuell 
nods omslutningsvolym skär varandra. Är volymerna helt skilda från varandra så 
markeras hela detta subträd att det inte ska ritas ut. Är volymen innanför så markeras 
hela subträdet att det ska ritas ut och om volymen är delvis innanför kamerans frustum 
så fortsätter traverseringen ned i detta subträd. Detta medför att stora delar av scenen 
kan skalas bort med endast ett fåtal operationer. 
 

 

4.1.3 Traversering 
Trädet traverseras i ordning uppifrån till ner och vänster till höger. Traversering av 
trädet sker minst tre gånger för varje bildruta som ritas ut. Dessa steg kallas vanligtvis 
APP, CULL och DRAW. 

 
• APP uppdaterar noder, för att scenträdet ska vara uppdaterat med rätt 

information då den simulerade miljön förändras 
• CULL hittar synliga noder till kameran, och markerar dessa som synliga 
• DRAW ritar ut synlig geometri 

 
Varje geometri har också ett tillhörande tillstånd som beskriver materialegenskaper, 
textur och en rad andra saker. Det tar lång tid för grafikkortet att byta tillstånd och 
därför kan scenträdet som har en övergripande överblick över allt som ska ritas ut se 
till så att saker med samma tillstånd skickas till grafikkortet för utritning i följd. Ett 
speciellt tillstånd som alltid skapar problem är transparens. För att transparenta objekt 
ska ritas ut korrekt måste de ritas ut efter allting annat och sorteras så att det objekt 
längst ifrån kameran ritas ut först.  
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4.1.4 Bra och dåliga sidor 
Den största nyttan med att använda scenträd är dess effektiva sätt att avgöra vilka 
objekt som behöver ritas ut. Scenträden blir allt mer effektiva ju större en scen är, så 
för simulatorer av stora utomhusmiljöer är de mycket väl lämpade. En annan bra sida 
är att noder med liknande materialegenskaper grupperas så att grafikkortet inte 
behöver byta tillstånd så ofta, vilket gör att utritningspipelinen blir avbruten mer 
sällan.  

Andra bra saker med att använda scenträd är att det blir mycket enklare att utveckla 
grafikapplikationer. Scener bli enkla att bygga upp och implementationen sker på en 
högre nivå. Färdiga scenträd som Vega Scene Graph tar hand om de grundläggande 
utritningskommandona till hårdvaran så att övergången mellan olika operativsystem 
kan ske enklare. Det räcker att scenträdet stödjer den nya plattformen. 

Ett eventuellt problem med scenträd är att hantera extremt dynamiska miljöer där 
nodstrukturen förändras, på grund av att scenträdet alltid måste vara uppdaterad med 
alla objekts positioner. Uppdateringen av scenträdet kan då äta upp de fördelar som 
trädet ger. 

 

4.2 Speciella nodtyper 
 

Förutom geometrinoder och transformationer finns det flera typer av mer 
specialiserade noder i ett scenträd. Några vanliga specialnodtyper följer här nedan. 
Förutom dessa nodtyper kan ofta programmeraren implementera egna typer, genom 
arv från en grundläggande nodklass. 

 

4.2.1 Switch 
Switchnoder används för att på ett enkelt sätt förändra utseendet på scenen. Istället för 
att traversera alla nodens barn så väljs bara de som är aktiva. Detta är ett enkelt sätt att 
koppla bort subträd eller växla mellan olika modeller. Som exempel kan en bil få ett 
annat utseende då den har krockat, och man byter då till en annan modell. 

 

4.2.2 Level-of-detail 
Level-of-detail (LOD) är ett enkelt men effektivt sätt att optimera rendering av stora 
scener. Grundidén är att objekt som är längst ifrån betraktaren inte behöver renderas 
med samma detaljrikedom som saker nära. 

För att hantera detta måste scenträdet ha något sätt att reducera komplexiteten av 
renderade objekt. Det vanligaste och enklaste är att varje objekt finns i flera 
uppsättningar med olika detaljnivåer. Varje sådan detaljnivå är också kopplat till ett 
avståndsintervall, vanligtvis avstånd till betraktaren, där den ska användas. Avstånden 
finns lagrade i LOD-noden och varje detaljnivå är barn till denna. 

LOD-nodens uppgift är alltså att välja vilket av dess barn som ska renderas, ungefär 
som en switchnod, beroende på objektets avstånd till kameran. För att ge mjukare 
övergångar mellan två nivåer kan båda nivåerna ritas ut och sedan tonas samman för 
att ge en så mjuk övergång mellan två detaljnivåer som möjligt, se Figur 7. Två 
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geometrier ritas alltså ut samtidigt under ett visst övergångsavstånd, men med justerad 
transparens. En geometri går från helt opak till helt transparent under 
övergångsavståndet. 

 

 
Figur 7. En LOD-nod med två geometrier aktiva under olika intervall 

 

4.2.3 Billboards 
En billboard är ett objekt i en scen som hela tiden är riktad mot kameran. Billboards 
används vanligtvis för att använda en textur som symboliserar ett objekt istället för en 
modell med många polygoner. Allra bäst fungerar det för objekt som ser likadana ut 
från många betraktningsvinklar, t.ex. en vas sedd från sidan. 

Billboardnoden är en typ av transformnod som ändrar transform under tiden 
exekveringen av programmet pågår. All geometri under en billboardnod kommer att 
vara roterat mot betraktaren.  

 

 
Figur 8. Två typer av billboards 
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En billboard kan roteras på flera olika sätt, t.ex. kan man låta billboarden rotera runt en 
axel för att symbolisera ett träd. Billboards som hela tiden är riktade mot observatören 
kan komma i två varianter. Billboarden är antingen ortogonal mot betraktningsvektorn 
eller riktad rakt mot betraktarens position. Skillnaderna kan ses i Figur 8. Den vänstra 
varianten i figuren är ofta att fördra när det handlar om glesa billboardar och där det är 
önskvärt att när man kommer nära billboarden så ska den fortfarande vara riktad rakt 
mot observatören. I partikelsimuleringar är oftast billboardarna tätt tillsammans och då 
kan flimmer uppstå om inte alla billboardar har samma vinkel mot observatören. Detta 
uppstår på grund av att två billboardar kan korsa varandra och då är det omöjligt att 
bestämma vilken av dem som ska ritas ut först. 
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5 Vald metod 
 

Metoden som har valts för att beskriva, ljussätta och rendera moln kan sägas gå i fyra 
steg. Dessa steg är väl separerade från varandra och mindre förändringar i ett steg 
påverkar inte de andra. Dessa steg är Beskrivning av form, Volymrepresentation, 
Ljussättning och Rendering och dessa steg beskrivs detta kapitel.  

 

5.1 Molnens formgivning 
 

Den valda formgivningsmetoden bygger på statiska moln. Motiveringar till detta val 
följer här: 

• Uppdragsgivaren var inte intresserad av en fysiskt korrekt beskrivning av moln. 
Därför var behovet av att hitta en fysikmodell för molnen och dess rörelser 
mindre viktig. För att kunna få en trovärdig rörelsemodell är det svårt att 
komma undan utan att beskriva molnens fysiska egenskaper. 

• Det är väldigt svårt att uppfatta molns förändring av form, om molnen ses i 
normal hastighet. Effekten hade varit mycket viktigare om simulationen skulle 
spelas upp i hastigheter flera gånger snabbare än realtid. 

• Vissa rörelser i molnet uppkommer ändå i molnet även om beskrivningen av 
dess form är statisk, nämligen övergångar mellan LOD-nivåer (som beskrivs i 
avsnitt 6.2) och från dess rörelse över molnhimlen så kommer betraktaren att se 
molnen från olika vinklar. 

 
Att beskriva en statisk form är mycket en fråga om hur noggrann man vill bli. Att 
bygga upp en exakt 3d-modell över ett moln ger ett resultat som blir mycket noggrant 
men tar lång tid att göra. Enklare beskrivningar som med till exempel en mängd kuber 
eller klot går mycket snabbare men ger en något grövre beskrivning. Den metod som 
till slut valdes var att beskriva molnen med ellipsoider. Detta är en metod som lämpar 
sig väl för moln och som nämns i kapitel 3 varit en mycket vanlig metod tidigare. 
Endast med ett fåtal ellipsoider kan man få en form som ger en trovärdig form på ett 
moln, se Figur 9. Antalet ellipsoider som beskriver ett moln påverkar inte prestandan, 
det är endast en fråga om hur noggrann den som formar molnet vill vara. 

 

 
Figur 9. Fyra ellipsoider som bygger upp ett moln, till höger endast konturerna 
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5.2 Från form till volym 
 

Beskrivningen av volymen är ett steg närmare renderingen och ljussättningen och här 
kommer hänsyn till prestanda in i bilden. En alltför noggrann volymbeskrivning gör att 
ljussättningen tar längre tid och i renderingen blir det mer som ska beräknas. 

Ur formbeskrivningen kan lätt en omslutningsbox beräknas. Detta är en box som är 
precis så stor att molnet får plats innanför den. Denna box delas in i ett antal mindre 
kuber, se Figur 10. För varje sådan kub placeras slumpmässigt en partikel. Partikeln 
placeras med slump för att undvika att molnet ser allt för artificiellt ut. Denna partikel 
motsvarar alla vattendroppar innanför den kubens volym. För kuber utanför den givna 
formen skapas inga partiklar. Detta kan med ellipsoider som formprimitiv undersökas 
med ekvationen 
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där (x,y,z) är den undersökta partikelns position och r är radien i x,y respektive z-led. 
Om ekvationen är sann för någon ellipsoid skapas en partikel. Denna ekvation 
fungerar endast när axelbundna ellipsoider har använts. 

Detta medför att en volym har byggts upp bestående av partiklar. I och med att varje 
partikels position slumpas inom dess kub så kommer alltid två moln skapade ur samma 
form se olika ut, men båda kommer ha en form liknande ursprungsformen. 

En partikel innehåller följande information: 
• Position (x,y,z) 
• Storlek, med radie ungefär som halva sidan på en kub. Storleken kan varieras 

beroende på hur tätt moln som önskas. Typisk storlek på en partikel är 100 
meter. 

• Densitet, ett värde i intervallet [0,1] som beskriver hur mycket ljus som kan 
komma igenom den. 0 är transparent och 1 är helt opak.  

• Typ, partikelns utseende, bestämmer vilken textur som ska användas vid 
renderingen 

• Färgen (r,g,b) på partikeln, bestäms vid ljussättningen (Se stycke 5.4) 
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Figur 10. Partiklar slumpmässigt placerade, de som är innanför molnformens gränser 
bygger upp molnet 

 

5.3 Hantering av molntyper 
 

Metoden i förra kapitlet beskriver endast hur ett allmänt moln byggs upp. Denna 
process modifieras något för vilken molntyp som är önskad. Det är framförallt 
typinformationen för varje partikel som ändras vid olika molntyper, dvs. valet av 
textur är det viktigaste för att få fram olika molntyper. 

En form på ett moln kan alltså resultera i moln av olika typer, men oftast designas 
formen med tanke på en viss molntyp. 

Nedan kommer en mer detaljerad beskrivning för hur varje molntyp i den valda 
metoden byggs upp.  

5.3.1 Cumulus 
De mest intressanta egenskaperna hos cumulusmoln är dess platta undersida och dess 
fluffiga och distinkta översida. Den platta kanten hanteras genom att lägga till en 
basnivå för molnet. Därmed måste inte bara en partikel vara innanför en ellips utan 
även vara ovanför basnivån. Till detta sätts slumpmässigheten i höjdled till ett lågt 
värde i underdelen av molnet och till ett högre värde på ovansidan av molnet.  

För partiklar i ovandelen av molnet väljs en typ som ger partiklarna en distinkt textur 
med mycket skarpa kanter. Texturen till partiklar i underdelen får något mjukare 
kanter men relativ rak undersida. 

 

5.3.2 Stratus 
Stratusmoln modelleras med partiklar med mycket mjuka kanter. Molnet ska heller 
inte se så tätt ut, så varje partikels relativa storlek är liten jämfört med t.ex. i ett 
cumulusmoln. Molnens jämngråa utseende hanteras genom att sätta partiklarnas 
densitet till ett lågt värde. Alltför glesa moln ger dock onaturligt utseende då de 
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betraktas rakt underifrån för då kan den blå himlen bakom molnen synas allt för 
mycket. 

 

5.3.3 Olämpliga molntyper med valt metod 
Det finns moln som är olämpliga att modellera som 3d-objekt främst på grund av 
prestandaskäl. I synnerhet kan två fall nämnas: 

 
• Cirrus. Som beskrivits i kapitel 2 har cirrusmoln egenskaper som bättre beskrivs 

med tvådimensionella objekt än tredimensionella. För att få ett trovärdigt 
utseende med den valda metoden skulle det behövs ett mycket stort antal 
polygoner för att beskriva något som bara skulle ta någon enstaka polygon med 
en texturerad polygon. 

 
• Heltäckande molntäcke där enskilda moln inte kan identifieras. Att bygga upp 

en sådan molnhimmel med 3d-moln som sitter ihop skulle ge mycket dålig 
prestanda. Bättre läsning i detta fall är att låta stora texturerade polygoner ligga 
parallellt med markytan. 

 
 

5.4 Ljussättning 
 

Det är mycket viktigt för molnens slutgiltiga utseende att ge de en bra ljussättning vid 
renderingen. Den valda metoden för ljussättning påminner mycket om Harris[9] eller 
Dobashis[3] lösningar på problemet. Den går ut på att partiklarna skymmer ljuset så att 
partiklar som blir skymda av andra partiklar blir mörkare. 
 

5.4.1 Färgsättning av molnet 
Färgen på ett molns partiklar beror på solljusets riktning, solljusets färg, partiklarnas 
densitet och partiklarnas placering.  

En solstråles intensitet blir dämpad när den går genom en partikel. Dämpningen 
beror på partikelns densitet. Intensiteten på solstrålen bakom en partikel är intensiteten 
framför partikeln multiplicerat med densiteten. För att ge en mjukare skuggning är en 
partikels densitet störst i mitten på partikeln och sedan avtagande ut mot dess kanter. 
Detta kan motiveras om varje partikel ses som ett klot. Då kommer en solstråle som 
går genom mitten på partikeln ha vandrat en längre sträcka inuti partikeln än en som 
har gått vid dess kant. 

Här presenteras en algoritm för att skugga molnet enligt dessa regler: 
 
1.Titta i solstrålarnas riktning. 
2.Låt en matris med dimension proportionell mot molnets 
storlek innehålla värden mellan 0.0 och 1.0. Initialt sätts 
hela matrisen till 1.0 vilket representerar helt oskuggat 
solljus. 
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3.Sortera alla partiklarna efter dess avstånd till solen så 
att partikeln närmast solen blir först. Lagra de sorterade 
partiklarna i en lista. 
4.För varje partikel i listan multipliceras matrisens 
innehåll med partikelns densitet. Endast positioner i 
matrisen som motsvarar partikelns utsträckning påverkas. När 
en partikel har ritats ut så får partikeln en färg som är 
solljuset multiplicerat med värdet i matrisen som motsvarar 
partikelns centrum. 

 
När denna algoritm är genomgången kommer alla partiklarna vara skuggade efter hur 
skymda de är för solljuset. 

 

5.4.2 Ljusstyrka beroende på observatör 
Den gjorda färgsättningen ger varje partikel en färg som är oberoende av från vilket 
håll molnet beskådas. För att fånga effekterna när ett moln täcker solen som beskrevs i 
kapitel 2 behövs även en färgsättning beroende på varifrån molnet blir betraktat. 

 

 

Vinkeln v 
mellan sol 
och moln 

Figur 11. Vinkeln mellan ett moln och solen ur betraktarens synvinkel som används för att 
skala ljusstyrkan 

 
En så kallad fasfunktion används för detta ändamål. Detta är en funktion som tar en 
vinkel som argument och som resulterar i en faktor som ljuset ska förstärkas med. 
Definition av vinkeln v kan ses i Figur 11. Önskvärda egenskaper på denna funktion är 
att ge en effekt av att moln som täcker solen ska bli ljusare än moln som ligger i en 
bred vinkel från solen. Detta kan uttryckas genom att när vinkeln v är nära 0 så ska 
funktionen ge ifrån sig ett relativt stort värde, och när vinkeln är runt 90 grader ska 
förstärkningen vara mycket mindre. 

En funktion som har dessa egenskaper är 
( )vvp 2cos1)( +⋅= α . 

Detta är en något modifierad Raleigh-funktion som Harris[9] använde sig av. 
Konstanten α  är en faktor som avgör hur stark effekten ska vara. 
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5.5 Rendering 

realtid innebär många svårigheter som måste tas i beaktning. 
Användning av transparens samtidigt som det handlar om volymetriska objekt gör att 

gsätts 
n textur som symboliserar dess typ. I Figur 12 

n

 
Rendering av moln i 

vanliga polygonmodeller inte kan användas. Den lösning som används bygger på 
semitransparenta billboards, vilket är en mycket vanlig metod för att rendera 
transparenta volymer som t.ex. dimma. 

Varje partikel renderas som en billboard, se stycke 4.2.3. Varje billboard fär
med färgen från ljussättningen och ges e

edan visas hur en typisk textur kan se ut. 
 

 
Figur 12. Molntextur för ett stratusmoln, svart betyder genomskinligt 

 
 ritas ut i ordning 

beroende på avståndet till kameran. Den partikel som är längst bort renderas först. 

a 

5.6 Motivering till vald metod 

 jämföra de krav som fanns på molnen och den 
tillgängliga miljön som metoden skulle implementeras i. Efter att efterforskningar hur 

jekt, dvs. molnhimlen består av flera mindre delar. 
Detta medför att molnhimlens utseende kan kontrolleras på ett enkelt sätt. 

implementera i Vega Prime. 

För att transparensen ska renderas på korrekt sätt måste partiklarna

Varje partikel tonas med det som ligger bakom den, det vill säga bakgrunden och 
tidigare renderade partiklar.  

Molnets tredimensionella utseende är alltså en mängd av mindre tvådimensionell
byggstenar som tillsammans ger en känsla av volym. 

 

 
Denna metod har tagits fram genom att

andra har löst liknande problem gjorts har en passande lösning tagits fram. Några mer 
specifika motiveringar följer här: 

 
• Varje moln är ett enskilt ob

• Billboarding har valts för att det är den överlägset vanligaste metoden att 
representera transparenta volymer. Denna metod passade även väl att 
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• Skuggmodell ger resultat som ser snyggt ut, även om den inte är särskilt v
förankrad i fysiskt korrekta modeller. 
Enkelhet att beskriva volym g

äl 

• ör att molnens ungefärliga utseende är lätta att 

• jekt inuti molnet ser naturliga ut. 
 

Denna ga begränsningar som gör att den endast kan användas i Vega 
Pri .

kontrollera. 
Användningen av billboardar gör att ob

 metod har in
me  Den kan alltså användas som grund för 3d-moln i andra grafikmiljöer. 
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6 Implementation 
Detta kapitel tar upp problem och lösningar som uppstod under av implementationen 
av molnmetoden i Vega Prime. Först tas upp hur server-klient strukturen i C-ITS 
simulatorer hanterades. Sedan beskrivs hur LOD användes för molnen och därefter 
beskrivs hur molnobjekten representerades som en del i ett scenträd. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av ett problem med flimmer som uppstod under 
implementationen.  

 

6.1 Server-klientlösning 
Lösningen av problemet påverkades av krav på en server-klientlösning och faktumet 
att Vega Prime skulle användas som grafikmotor.  

På serversidan sker all administration av molnen. Det är naturligt eftersom det är där 
de skapas och får sina partiklar definierade. Skuggning och förflyttning av molnen 
sker även här. Den enda egenskapen som klienterna påverkar är förändringen av 
ljusintensiteten av molnen på grund av fasfunktionen (se kapitel 5.4.2). Detta är dock 
en process utan slump, så två klienter som är på samma position kommer att ha samma 
molnutseende uppritat.  

Genom att skuggningen sker på serversidan så kan den uppdateras under 
simuleringens gång. Detta är användbart om simuleringen sker över många timmar så 
att solen hinner röra på sig. Den ursprungliga skuggningen blir då med tiden allt mer 
felaktig. Detta hade varit svårare att hantera om skuggningen hade skett på varje 
klient. Prestandan hade då påverkats hos varje klient då en omskuggning hade gjorts. 

 

 
Figur 13. Två klienter som båda får kunskap om en del av serverns alla molnobjekt 
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Servern definierar upp ett kvadratiskt område där molnen kan befinna sig. Detta är helt 
enkelt hela den simulerade ”världen”. Storleken på detta område handlar om ett par 
kvadratkilometer. Moln som hamnar utanför detta område p.g.a. vind tas bort 
automatiskt. Varje klient knuten till servern definierar också upp ett område med 
centrum i klientens position. Sidan på denna kvadrat är så långt som klienten kan se, 
dvs. far-clipping planet för klientens frustum. Servern skickar endast information om 
de moln som finns innanför respektive klients område. Det är också endast moln 
innanför något klientområde som får sin skuggning uppdaterad. Ett exempel på hur det 
kan se ut kan ses i Figur 13. 

 

6.2 Level of detail (LOD) 
 

För att kunna hantera en hel molnhimmel med flertalet moln med bibehållen 
realtidsprestanda på dagens hårdvara behövs optimeringar. Användningen av 
billboards kräver att rotationsberäkningar behöver göras och de transparenta 
partiklarna behöver sorteras. Detta är krävande beräkningar som främst belastar CPUn. 

Moln är i detta fall väl lämpade till att delas upp i LOD-nivåer (se stycke 4.2.2). 
Dess mjuka form och svårdefinierade kanter gör att den ungefärliga formen bibehålls 
även vid stor reduktion av antalet byggblock, vilket är det väsentliga på längre 
avstånd. 

Uppdelningen i LOD-nivåer sker genom att ett och samma moln skapas i flera 
versioner fast med varierande partikelstorlek. En fördubbling av partikelstorlek 
resulterar i endast en åttondel så många partiklar. Detta händer på grund av att de 
spänner upp en volym, och halveringen sker då i tre dimensioner. Partikelstorleken 
påverkar alltså i mycket stor utsträckning hur många polygoner som kommer att 
utritas. 

Ett problem med LOD-nivåer är övergångarna mellan två nivåer. Risken är stor att 
övergången kan upplevas som ett onaturligt hopp. För att undvika detta så morphas två 
nivåer samman under ett kortare övergångsavstånd, se stycke 4.2.2. Även i detta fall är 
moln väl lämpade. På grund av dess mjuka utseende är övergången mycket svår att 
uppfatta och det som kan upptäckas känns naturligt på grund av dess naturliga 
omformning. Med denna metod har alltså viss dynamik införts även för ett statiskt 
moln. 

 

6.3 Scenträdsrepresentation 
 

Eftersom Vega Prime bygger på scenträdet Vega Scene Graph så måste molnobjekten 
vara uppbyggda i en scenträdsstruktur, se kapitel 4. Varje moln ses som ett enskilt 
objekt som kopplas till scenträdet. På grund av att varje moln har flera LOD-nivåer 
måste en LOD-nod ingå. Varje LOD-nivå består av ett helt moln med ett stort antal 
billboards. Varje billboard behöver en billboardnod och en geometrinod. Till detta 
behövs en transformnod per billboard för att varje billboard ska få rätt position inom 
molnet. Den resulterande strukturen kan ses i Figur 14.  
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Figur 14. Molnets uppbyggnad som en del i ett scenträd 

 

6.4 Z-fighting 
 

Ett problem som uppstod under implementationen var att molnen lätt började flimra. 
Problemet var mer framträdande ju tätare billboardsen i molnen var. Efter visst 
undersökningsarbete stod det klart att problemet berodde på s.k. z-fighting. Z-fighting 
beror på otillräcklig noggrannhet i z-bufferten.  

Z-bufferten används ofta inom datorgrafik för att hantera så att polygoner som är 
täckta av andra polygoner inte ritas ut. Detta fungerar genom att för varje sak som ritas 
ut så skrivs dess djupinformation i z-bufferten. När sedan nästa polygon ska ritas ut 
jämförs dess djupinformation för varje pixel med det som finns lagrat i z-bufferten. 
Pixlar som enligt z-bufferten är täckta ritas inte ut.  

Z-bufferten har begränsad upplösning, ofta 24 bitar för varje pixel. På grund av detta 
så uppstår problem när flera parallella polygoner ska ritas ut med mycket liten skillnad 
i djupled. Även fast de har olika djupinformation i applikationen kan detta översättas 
till samma z-värde i z-bufferten vilket gör att slumpen avgör vilken polygon som 
kommer ritas ut och vilken som blir täckt. Detta ger upphov till flimmer. Problemet 
skulle kunna minskas genom att öka z-buffertens upplösning. Detta är dock svårt för 
upplösningen är oftast hårdvaruberoende.  
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Ett annat sätt att lösa problemet på är att öka near-clipping avståndet. Detta fungerar 
för att z-bufferten är konstruerad så att noggrannheten är större på litet avstånd. Detta 
är ofta en önskvärd egenskap då felaktigheter i vad som ritas ut syns mycket tydligare 
för närliggande objekt. Om då saker på nära håll inte ritas ut så kommer z-buffertens 
upplösning spridas mer över hela det synliga avståndet. Detta ger att objekt långt bort 
hanteras noggrannare i z-bufferten, vilket minskar problem med flimmer. 

En annan metod är att inaktivera skrivning till z-bufferten. Detta fungerar för att 
molnen består av semitransparenta billboardar så de måste därför ritas ut i sorterad 
ordning och efter alla icketransparenta polygoner. Detta är den metod som 
implementerades. 
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7 Resultat 
 

I detta kapitel visas exempel på moln renderade med vald metod och olika 
prestandamätningar. Mätningarna är utförda på en Pentium3 800 MHz, 512MB 
primärminne och med grafikkortet GeForce 4 Ti4800 SE. Detta grafikkort är ungefär 
två generationer gammalt och processorn är ännu äldre. Därför ska dessa 
prestandamätningar mer ses som relativa resultat av hur prestandan skalar sig. I tänkta 
tillämpningar används så modern hårdvara som möjligt. 

 

7.1 Prestandamätningar 
 

Eftersom det är tänkt att volymuppbyggnaden och ljussättningen ska ske på en 
serverdator som inte visar någon grafik har dessa delar inte genomgått noggrannare 
prestandamätning. Det är dock viktigt att denna process inte tar allt för lång tid. En 
molnhimmel med hundratalet moln tar dock endast några sekunder skapa och ljussätta 
vilket är tillräckligt snabbt. 

I tabellerna nedan visas prestandaresultat för olika antal moln. Det syns att 
prestandan är omvänt proportionell mot antalet polygoner. Prestandan sjunker även när 
molnen täcker en stor del av skärmen även om antalet polygoner är litet. Detta beror på 
fillrate-problem, dvs. att en stor del av skärmens pixlar måste ritas om flera gånger på 
grund av transparensen och är något som ett bättre grafikkort skulle förbättra. 

 
Täckning av 
skärmytan 

 
(%) 

Skärmuppdateringsfrekvens 
i upplösning 1024 x 768 
(Hz) 

Skärmuppdateringsfrekvens 
i upplösning 640 x 480 
(Hz) 

1 91 97 
3 87 94 
10 64 89 
17 40 83 
25 28 78 
50 18 50 
70 12 34 
95 7 18 

Tabell 2. Prestandamätning där fillrate begränsar prestandan 
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Billboardstorlek 
 

(m) 

Antal 
polygoner för 
ett moln 

(st) 

Antal 
polygoner 
totalt 

(st) 

Skärmuppdateringsfrekvens 
i upplösning 640 x 480 

(Hz) 

100 550 19250 3 
120 250 8750 6 
140 120 4200 14 
160 80 2800 20 
200 60 2100 25 
300 6 210 70 
LOD aktiverat - Ca 2500 23 

Tabell 3. Prestandamätning där CPUn begränsar prestandan 
 

7.2 Skärmdumpar 
 

I bilderna nedan visas några exempel på molnscener, olika molntyper och en 
wireframebild där det tydligt syns hur många polygoner ett moln är uppbyggt av. 

 

 
Figur 15. Ett moln där varje polygons kanter har ritats ut 
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Figur 16. Objektet som prestandamätningarna i Tabell 2 utfördes på 

 

 
Figur 17. Cumulusmoln bestående av 45 polygoner 
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Figur 18. Cumulusmoln bestående av 27 polygoner 

 

 
Figur 19. Stratusmoln bestående av 65 polygoner 
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8 Slutsatser 
 
I denna rapport har en metod för att representera och rendera moln i realtid beskrivits. 
Med denna metod kan man med enkla beskrivningar för olika molns form och typ 
generera en hel molnhimmel. Detaljrikedomen är skalbar efter de beräkningsresurser 
som finns tillgängliga. För att kunna visa flera moln så har en level-of-detail metod för 
moln införts. Detta gör att moln som är långt bort visas med betydligt färre polygoner 
än ett moln som ligger nära betraktaren. Även om skillnaden mellan de olika 
detaljnivåerna är stora så syns detta inte om betraktaren rör på sig med låga hastigheter 
på grund av morphningen mellan detaljnivåerna. 

En realistisk ljussättning genomförs på serversidan och tillsammans med en enklare 
ljussättning i realtid fångas många ljusfenomen som även fungerar under skymning 
och natt. 

Texturerna för varje billboard har stor inverkan på det visuella resultatet, så detta är 
en parameter som påverkar utseendet i stor grad utan att påverka prestandan. Moln av 
modell större visade sig ge något sämre visuellt resultat än beräknat. Detta kan bero på 
att det behövs anpassade texturer för moln med många kilometers utbredning i sid- och 
höjdled. På grund av att så stora billboards var tvungna att användas vid dessa stora 
moln blev också billboardartefakter ett problem. Dessa artefakter var dock nästan helt 
omärkbara på mindre moln eller om molnet bestod av fler polygoner. 

Det har också framgått att det är olämpligt att representera alla moln som en volym. 
Cirrusmoln och andra moln på mycket hög höjd är bäst både visuellt och 
prestandamässigt att låta vara en del av himmelskupolen. Även molnhimlar med 
heltäckande molntäcke utan någon struktur finns det heller ingen mening att 
representera i 3d. Det ser lika bra ut med molnlager bestående av enstaka polygoner 
som täcker hela himlen. 

Den valda metoden är en kombination av flera tidigare lösningar. Metoden i FS2004 
för rendering och Dobashis ljussättningsmetod har de största likheterna. Till detta har 
också en LOD-metod för moln för att hantera prestandaproblem införts. 
Sammanfattningsvis ger denna metod möjligheten att modellera och i realtid rendera 
tredimensionella moln. 

 

8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Här nedan följer några förslag på fortsatt arbete: 
• Undersöka prestandavinster genom att använda metoden för dynamisk 

generering av impostors [21]. 
• Införa mer effektiv billboardberäkning med t.ex. en gemensam vinkel för alla 

billboards i ett moln. Ett annat sätt kan vara att låta att roteringen ske mer sällan 
för att öka prestandan. 

• Införa dynamik i molnen med t.ex. shaders[1]. 
• Undersöka om sorteringen av billboards kan göras grövre eller mer sällan.  
• Låta molnens skuggning påverkas av omkringliggande moln och marktypen. 
• Implementera skuggor från molnen och ljusstrimmor som uppstår vid hål i ett 

molntäcke. 
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• Generera en hel molnhimmel genom att endast ange en vädertyp. 
 

De förslag som ligger närmast till hands att fortsatt arbete inriktas på är främst de som 
handlar om prestandaoptimering. Med mer optimerad prestanda kan både fler och mer 
detaljerade moln tas med i simuleringen. 

 

8.2 Uppfyllda krav 
 
Av kraven listade i kapitel 1 har alla på grundläggande nivå uppfyllts. Molnen kan 
renderas i Vega Prime och är uppbyggda som 3d-objekt med billboardmetoden. 
Billboard hanterar också på ett naturligt sätt objekt som är delvis dolda av molnet. 

De utökade kraven är delvis uppfyllda. Hantering av olika typer av moln finns men 
fungerar inte för alla typer, t.ex. cirrus. Rörliga moln är inte implementerade för att 
nyttan med sådana ansågs som begränsad i aktuell typ av simulering. 
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