
  

INVERKAN AV UPPLÖSNING OCH 
RENDERINGS PRECISION PÅ 
VOLYMETRISK ELD I REALTID 
En balans mellan prestanda och utseende 

IMPACT OF RESOLUTION AND 
RENDERING PRECISION OF 
REALTIME VOLUMETRIC FIRE 
A balance between performance and 
appearance  

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Datalogi 
Grundnivå 30 högskolepoäng 
Vårtermin 2014 
 
Petter Henriksson 
 
Handledare: Daniel Sjölie 
Examinator: Henrik Gustavsson 



 

Sammanfattning  
Detta arbete har undersökt hur mycket en volymetrisk eldeffekt med tillhörande 
fysiksimulering kan optimeras medan effekten samtidigt presterar tillfredställande. I 
bakgrunden ges en sammanfattning om eldteknikens historia. De begrepp som krävs för att 
förstå arbetet som helhet redogörs. I bakgrunden presenteras även den forskning som 
motiverar utförandet av arbetet. Bakgrunden följs av problemformuleringen med tillhörande 
metodbeskrivning. Problemformuleringen förklarar att optimering av en eldeffekt skall 
undersökas och då eld är en mycket använd effekt. Metodbeskrivningen behandlar utförandet 
och förklarar att ett frågeformulär användes med en urvalsgrupp på 10 respondenter. I 
implementationen förklaras hur den utvecklade applikationen fungerar och vilka problem 
som påträffats under implementationen. Sedan följer utvärderingen som presenterar den data 
som samlats. Datan analyseras och intressanta slutsatser som antalet stickprov presenteras. I 
en avslutande diskussion presenteras vilken nytta samhället har av arbetet samt hur en fortsatt 
forskning kan se ut.  
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1 Introduktion 
Det dröjde till mitten av 2000 talet innan hårdvaran ansågs avancerad nog för att fysiksimuleringar 
av eld utfördes i realtid (Bailey and Cunningham, 2009). Fysisk simulering av eld är dock fortfarande 
ett dyrt fenomen och eldeffekter implementeras ofta med partikeleffekter.  

Partikeleffekter gör sig dock dåligt i spel då det är svårt att upprätthålla de många kraven tekniken 
ställer på miljön för att inte visa artefakter (Engel et al., 2006). Volymetrisk rendering är bättre på 
att representera eld i spel då den inte lider av partikelteknikens problem vid geometriskärning.  

Vid implementation av volymetrisk rendering i spel passar ray cast-baserade tekniker bra 
(Scharsach, 2005). Denna teknik bör dock inte kombineras med fysiksimuleringar som använder 
irreguljära rutnätsstorlekar. Genom att använda fysisksimuleringar av vätskor kan man uppnå ett 
realistiskt utseende på effekten. Fysiksimuleringar erbjuder inte designern full kontroll över dess 
utseende men genererar realistiska effekter som är svåra att återskapa genom animering (Fernando, 
2004). Navier-Stokes ekvationerna används ofta för denna typ av simulering (Rødal and Storli, 
2006).  

Detta arbete har undersökt hur mycket en volymetrisk eldeffekt med tillhörande fysiksimulering kan 
optimeras medan den samtidigt ger det önskade resultatet. Eld renderad med volymetriska tekniker 
är mycket användbart i spel men används sällan på grund av dess kostnad (Vanzine, 2007). 
Partikeleffekter används dock flitigt för att skapa eldeffekten då tekniken är relativt billig. 
Partikeleffekter lider dock av en rad problem vid implementation i spel som volymetriska 
renderingstekniker saknar. Detta gör det intressant att undersöka parameteranpassning av en 
volymetrisk renderingsteknik.  

För att undersöka hur mycket en volymetrisk renderad eld går att optimera medan den samtidigt 
levererar ett önskat resultat exponerades ett antal prestandaavgörande parametrar hos den 
konstruerade effekten. Parametrar avgörande för effektens upplevelse var exponerade. Genom 
modifikation av dessa parametrar skapades flera versioner av samma effekt som skiljde sig från 
varande i form av prestanda samt utseende. Ett antal respondenter bads gradera de olika 
versionerna på en femgradig skala. De gjorde detta ett antal gånger under olika prestandatyck på 
samma versioner.   

En fysiksimulerad eld implementerades med tillhörande meny samt GUI. Simuleringen baserades 
på en tidigare implementation. Ändringar gjordes i implementationen där fel hittades. Utöver detta 
implementerades ett antal ytterligare sätt att påverka effektens utseende och frame rate. De 
viktigaste parametrarna identifierades i en pilotfas. I pilotfasen identifierades även de minsta samt 
största värdena som var intressanta hos parametrarna. Ett antal scener skapades sedan 
innehållande alla olika kombinationer av de minsta samt störta värdena hos parametrarna.  
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2 Bakgrund  
Detta arbete har utvärderat en balans mellan en volymetrisk shaders prestanda och utseende. 
Volymetriska shaders används sparsamt i spel på grund av deras höga belastning av 
grafikprocessorn (GPU:n). De är dock starka verktyg som kan ge kraftiga och unika effekter. På 
grund av detta används de flitigt i förrenderade miljöer så som animerad film (Vanzine, 2007). Att 
finna en balans mellan teknikens prestandabelastning medan samtidigt kunna utnyttja dess effekt 
är därför av intresse.  

2.1 Shader Typer  
Shaders är program som vanligen modifierar hur datorn slutligen ritar ut ett objekt. De flesta 
shaders körs på grafikhårdvaran om än inte detta är ett måste (Akenine-Möller, Haines & Hoffman, 
2011). Programmen kan på olika sätt modifiera ett objekts färg, belysning och textur. De kan även 
skapa nya primitiver eller ta bort primitiver. Shaders är ett kraftfullt verktyg som kan användas på 
många olika sätt för att uppnå många olika effekter. Här presenteras tre olika typer av shaders och 
vad de kan användas till. Se Tabell 1 för en förklaring av nya begrepp från detta avsnitt. När en 
shaders prestanda diskuteras i detta arbete menas hur stor belastning shadern lägger på 
GPU:n/CPU:n  

Tabell 1 Kortfattad Sammanställning av grundläggande begrepp inom datorgrafik.  

Begrepp  Förklaring  

Primitiver  Geometrisk primitiv. Samlings ord för grafiska former så om punkter, linjer, 
plan, cirklar, trianglar.  

Vertex  En datatyp inom datorgrafik som beskriver en punkt i 2D eller 3D. En vertex 
innehåller information så som punktens normal, position och färg  

Render 
target  

GPU:n kan rendera till en mellanliggande minnes buffert eller Render Target  

Texture istället för direkt till frame/back bufferten  
  

2.1.1 Vertex och Geometri Shader 
Vertex shadern körs en gång för varje vertex som ges till grafikprocessorn (GPU). Vertex shadern 
har full vetskap om den givna verticen och kan manipulera dess värden. Detta innebär att den kan 
påverka triangelns normal och position vilket i sin tur innebär att den kan påverkar en triangels 
rörelse, ljussättning och färg. Den har dock ingen vetskap om hur geometrin på ett objekt ser ut utan 
har enbart information om individuella verticer.  

Geometri shaders är en relativt ny teknik som appliceras direkt efter vertex shader. Geometri 
Shadern tar hela primitiver som input samt en del intilliggande information. Geometri shadern kan 
till exempel ta tre verticer som angränsar den tagna triangeln. Shadern kan sedan ge output i form 
av noll eller fler primitiver. Dessa primitiver rastreras och skickas sedan vidare till pixel shadern.  
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Geometri shadern kan användas för att rendera en primitiv till flera images utan att behöva byta de 
render targets som är bundna. Tekniken kan även utföra beräkningar på GPU:n   

2.1.2 Pixel Shader  
Det finns ett antal olika shadertyper som alla har olika specifika förmågor och fördelar. Pixel shadern 
eller fragment shader som den också kallas manipulerar grafik på pixel nivå. Detta innebär att den 
inte har vetskap om hur resten av objektets primitiv ser ut än mindre hur resten av scenen ser ut. 
Komplexiteten av pixel shaders är därmed relativt begränsad i jämförelse med vertex eller geometri 
shadern.  

Pixel shadern kan dock appliceras i ett mellansteg på en tvådimensionell bild då den till skillnad från 
de andra typerna inte kräver att objektet har geometri. Detta betyder att pixel shadern kan användas 
för att skapa filter effekter i ett post-processing steg.   

Pixel shadern kan även använda texturer för att hämta förberäknade värden. Genom att spara 
värden i texturer kan pixel shadern antingen förmedla information till andra steg eller själv hämta 
information som den normalt inte skulle ha åtkomst till. Denna teknik kallas texture lookup eller 
lookup table (LUT). Tekniken är mycket användbar om det tar mindre tid att hämta värdet från 
texturen än det skulle ta att beräkna värdet.  

2.2 Eld genom tiden  
Eld har länge använts i filmindustrin och det finns en stor mängd litteratur och forskning på hur 
detta görs. Vanzie (2007) säger i sitt arbete att det redan 1985 fanns exempel på användning av 
partikelsystem i filmindustrin. De tekniker som används i detta medium kallas ofta ”offline” 
tekniker. Till skillnad från realtids tekniker så får dessa tekniker ta mycket längre tid. Det är inte 
ovanligt att frames (En frame är den bild som datorn visar på skärmen) tar flera minuter att rendera.  

Fysisk simulering av eld är även en dyr process som nyligen börjat användas inom filmindustrin 
menar Rødal och Storli (2006). Filmindustrin har länge förlitat sig på trix och approximationer för 
att åstadkomma eldliknande effekter. Ett exempel på detta är Star Trek II: The Wrath of Khan 
(Meyer, 1982) som använde enorma partikelsystem för att simulera explosioners spridning över en 
planets yta. Ett annat exempel är The Lord of the Rings: Fellowship of the ring (Jackson, 2001) som 
använde ett partikelsystem där varje partikel bestod av en animerad sprite. Partikelanimationerna 
visade en inspelad film av riktig eld och rök.  

2.3 Shaders historiska utveckling  
Shaders utveckling ses allmänt som ett relativt nytt fenomen men dess rötter kan anses spåras till 
Star Wars Episode IV: A New Hope (Lucas, 1977). Detta menar Bailey och Cunningham (2011). De 
anser att det var i samband, samt på grund av, filmens framgång som den nödvändiga utvecklingen 
och forskningen lades som bas för att shadern skulle kunna utvecklas.  

Det var dock inte före 1998 som någonting nära real-time shaders utvecklades, fortsätter Bailey Och 
Cunningham (2011). PixelFlow var ett nytänkande system vars shader-språk lyckades producera 
resultat på 30 frames per sekund, det snabbaste i dess tid. Vid det tidiga 2000 talet var shader-
utvecklingen i full gång. Hårdvaru-utvecklingen hade hunnit ikapp och blivit så pass sofistikerad att 
fokus började läggas på shaders flexibilitet och hastighet.   

Det utvecklades nya programmeringsspråk så som Cg av NVIDIA, GLSL av OpenGL ARB samt HLSL 
av Microsoft. Cg och HLSL utvecklades sida vid sida och liknar därför varandra mycket. Dessa tre 
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språk är de mest använda i nutid och dess syntax skiljer sig inte mycket från varandra. Språken är 
dock gjorda för utveckling mot olika miljöer. GLSL kompilerar mot OpenGL, HLSL mot Direct3D 
medan Cg kan kompilera mot båda.   

2.4 Realtids eld  
Det har skett en stor utveckling inom realtidseldens utseende samt fysiska representation menar 
Rødal och Storli (2006). De förklarar detta med framstegen inom hårdvaruutvecklingen. Spel har 
vanligtvis använt sig av icke-fysiska simulationer av eld. De ser dock fysiska simuleringar av eld som 
en möjlighet inom en snar framtid då kraftigare hårdvara är på väg. Som exempel används PhysX 
som släppts nyligen. PhysX lovade acceleration av tekniker så som kollisions detektion, 
strömningsmekanik med mer.  

Mycket forskning har även gjorts på realtidseld i spel och det är inte ovanligt att rendera eldeffekten 
med hjälp av billboard-/ partikeltekniker. Enligt Engel, Hadwiger, Kniss, RezkSalama och Weiskopf 
(2006) är dessa tekniker dock underlägsna de volymetriska teknikerna vid implementation i spel. 
Detta på grund av de artefakter som bildas när partiklarna skär igenom annan geometri.  

2.5 Volymetrisk rendering  
Volymetrisk rendering är ett samlingsnamn för ett antal tekniker som imiterar ett 3D objekt med 
hjälp 2D projektioner. Datan som renderas representeras av voxlar, vilket är en förkortning av 
”volymetrisk pixel”. Varje voxel representerar en volym av objektet (AkenineMöller et al., 2011)  

Många visuella effekter är volymetriska i verkligheten (effekterna har djup i jämförelse med ett plan) 
och det passar därför bra att presentera dom med volymetriska modeller menar Akenine-Möller. 
Vätskor, moln, eld, rök, dimma och damm är effekter som är svåra att modellera med primitiver. 
Volymetriska modeller är bättre lämpade för att simulera sådana effekter (Fernando, 2004). Detta 
då Volymetriska modeller kan ta hänsyn till hur ljus avges, absorberas och sprids av ett stort antal 
partiklar inuti volymen.  

2.5.1 CT, MRT skanning och fotorealism 
Volymetrisk rendering används flitigt inom vården för att rendera CT eller MRT skanningar 
(Fernando, 2004). Till exempel kan man med hjälp av volymetrisk rendering representera en MRT 
skanning av en persons huvud. Den skannade bilden skulle kunna generera 256 x 256 x 256 voxlar 
där varje position håller ett eller fler värden. Samlingen information kallas ett data-set. Med data-
setets information kan man genom volymetrisk rendering skapa en tredimensionell bild av huvudet 
(Akenine-Möller et al., 2011). Hur bilden presenteras kan modifieras på ett antal sätt. Huvudet kan 
visas som en solid modell alternativt göra vissa delar av huvudet delvis eller helt transparenta.  

Volymetrisk rendering kan även användas för att presentera fotorealistiska effekter så som rök eller 
eld. Det är i dessa fall inte enbart fokus på hur fenomenet representeras grafiskt utan även hur dess 
fysik simuleras. Fotorealism innefattar komplexa effekter innehållande ett stort antal mindre 
partiklar vilket gör att volymetriska tekniker lämpade för att visualisera fenomenet (Akenine-Möller 
et al., 2011)  

2.6 Volymetriska renderingstekniker  
Det finns ett antal olika tekniker för att representera den data som beskriver objektet som skall 
renderas. Alla dessa tekniker hör hemma under samlingsnamnet ”Volymetrisk Rendering” men 
skiljer sig från varandra när det kommer till prestanda och logik.   
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Volymetriska renderingstekniker delas upp i två huvudkategorier. I kategorierna finns det 
förgreningar i form av ytterligare tekniker. Huvudkategorierna är Indirect och Direct. Båda 
grupperna har fördelar och nackdelar samt är starka i respektive områden.  

Slicing är en Direct volymrenderings teknik som är mycket vanlig. Denna teknik gör sig dock inte 
särskilt bra inom spel då det kan vara mödosamt att konstruera geometrin som tekniken kräver. 
Tekniken har även problem med dess composition när perspektivprojektion utförs vilket är den sorts 
projektion som används i spel (Engel et al., 2006).  

Egnel et al. (2006) samt Scharsach (2005) rekommenderar single-pass GPU ray casting som 
volymetrisk renderingsmetod i spel över Slicing. Detta på grund av att Single-pass ray casting är 
lättare att implementera och integreras i spelmotorer. Alla beräkningar kan genomföras av pixel 
shadern och arbetet för att sätta upp geometrin är trivialt samt behövs inga avancerade vertex 
program. Pixel shadern går ensam igenom volymen och inga avancerade Blend funktioner behöver 
konstrueras. Ray casting i spel är fokuserat runt likformiga rutnät med konstanta storlekar till 
skillnad från vetenskapliga visualiseringar av eld där irreguljära rutnät är vanliga. Irreguljära rutnät 
är mer prestandakrävande. Med rutnät så menas uppdelningen av volymen. I ett likformigt rutnät 
har alla voxlar lika stor volym medan ett irreguljärt rutnäts voxlar har varierande storlek. Se Tabell 
2 för en förklaring av nya begrepp från detta avsnitt.  

Tabell 2 Kort förklaring av datorgrafikbegrepp som introduceras i denna del  

Begrepp Förklaring 

Composition Sammansättning av två bilder. Samtliga element från både bilderna sätts 
samman till en bild. 

Blend Blend funktioner tar två olika färger och kombinerar dom. Det finns många 
tekniker för detta, till exempel alpha blending. 

Ray casting Skjuter en stråla från kameran mot en punkt. Strålen förflyttas en i små steg 
mellan punkterna. 

Quad En Quad är en geometrisk primitiv med en framsida och fyra kanter. 

Deferred shader En shading teknik som skjuter upp shader beräknar till ett senare stadie 
genom att först enbart samla datan som shader beräkningar kräver. 

Ray-Plane 
Intersection 

Kollision detektering mellan en stråle och ett plan. 

clipping Identifiering av vad som befinner sig antingen utanför eller innanför skärm 
regionen. 

 

2.6.1 Ray cast baserad Volymetrisk rendering  
Ett beprövat sätt att representera volymetrisk data är med användning av ray-marching. Nguyen 
(2008) använder ray-marching för att representera rök. Implementationen liknar Scharsach (2005) 
arbete. Hans förklaring fungerar dock även bra för eld då skillnaden mellan att rendera rök och eld 
är liten.   
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Datan placeras innuti sex stycken quads som placeras i den tredimensionella världen (Rødal och 
Storli, 2006) enligt Figur 1. Varje quad ritas till en deferred shaders buffer. Informationen används 
sedan för att bestämma hur ray castsen ska ske. Datan renderas sedan genom att marchera genom 
volymen och samla densiteten från en 3D textur enligt Figur 1. För varje fragment så samplas 3D 
texturen och den resulterande färgen blendas med pixelns färg i färgbufferten (Kruger och 
Westermann, 2003).   

   
Figur 1 Översikt av ray casting  

För att göra dessa ray casts så måste vi veta vilken riktning som ska användas samt hur många ray 
casts som ska göras. Ett sätt att finna dessa värden är att utföra många ray-plane intersections i 
ray-marching steget. Det är dock lättare att utföra composition och clipping om värdena istället 
beräknas och sparas i en textur (Nguyen, 2008)  

I pre-passet skapas en textur med samma dimensioner som skärmen, denna textur kallas RayData 
texture (Nguyen, 2008). För varje pixel som ska renderas sparas positionen där ray casten bröt 
geometrin i texture space samt djupet som ray casten ska kastas till.  

För att finna detta djup ritas först boxens baksidor med en shader som sparar avståndet mellan 
kameran och pixeln i alpha värdet (Nguyen, 2008). Följaktligen ritas framsidorna med en liknande 
shader men med subtractive blending aktiverat. Slutligen sparas skärm koordinaterna till RGB 
kanalen för att spara ray castens ingångspunkt.  

Scharsach (2005) summerar tekniken i fyra steg. De tidigare diskuterade quadsen bildar 
tillsammans en kub. Kubens koordinater representeras av färger som renderas enligt Figur 2 
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Figur 2 Färgkubens framsida respektive baksida  

1. Rita kubens framsidor till en mellanliggande textur.  
2. Rita kubens baksidor, subtrahera färgvärdena från framsidorna, normalisera 
resultatet och spara resultatet tillsammans med dess föregående längd i en separat 
”riktningstextur”  
3. Rita framsidorna igen genom att skicka färgvärdena som input till pixel 
shadern. Utför sedan en ray cast utmed riktningen sparad i riktningstexturen. Spara 
de mellanliggande värderna i en compositionstextur. Avsluta ray casten om den 
lämnar kuben eller om den samlade opaciteten nått sitt gränsvärde.  
4. Blenda resultatet tillbaka till skärmen. Det är möjligt att skippa detta steg och 
utföra composition direkt till skärmen. Separat blending ger dock utrymme för extra 
flexibilitet och kostnaden är liten.  

2.6.2 Accelererande tekniker  
För att minska tiden för volymetrisk ray casting så kan man använda Early ray termination och 
Empty-space skipping. Early ray termination utförs mellan alla huvud renderingenspass. Det 
kontrolleras att opacitetens gränsvärde inte är nådd (Wan et al., 1999). Om detta är fallet så skrivs 
det till z-bufferten för att förhindra ytterligare fragmentoperationer längs samma ray (Rødal och 
Storli, 2006). Denna teknik går dock enbart att utnyttja vid användning av ett flertal pass.   

  

Empty-space skipping involverar ytterligare ett mellanliggande pass och kräver att en 
tredimensionell texture map förberäknas (Rødal och Storli, 2006). Texturen anger det största samt 
minsta skalärvärdet för varje voxel som kan hittas inom ett block av storleken 83 inuti volymens 
data-set. Dessa värden kan sedan användas för att kringgå hela block om värdet inuti inte påverkar 
det resulterande färgvärdet (Rødal och Storli, 2006) (Kruger och Westermann, 2003). Likt Early 
ray termination kan inte Empty-space skipping användas i kombination med dynamic looping och 
rutnätet måste även vara likformigt. Fysiska simuleringar av eld använder ofta irreguljära rutnät 
vilket gör att Empty-space skipping inte går att användas i kombination med dessa typer av 
simuleringar (Uher et al., 2008).  
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2.7 Simulering av Eld  
Eld som fenomen betraktas som en vätska. Dess simulering är därför baserad på de fysiska lagar 
som kallas fluiddynamik. Många anser att Navier-Stokes ekvationerna passar bra vid simulering av 
vätske-liknande effekter (Stam, 1999). Det finns en stor mängd litteratur skriven kring hur Navier-
Stokes ekvationerna kan lösas numeriskt. Vilket sätt som bör användas beror på vilket problem som 
ska lösas samt hur stor processorkraft som finns tillgänglig. Ingenjörer är till exempel intresserade 
av simuleringens fysiska krafter medan det inom datorgrafik fokuseras på vätskans form och 
utseende.  

Tidiga simuleringar inom datorgrafiken fokuserade på den visuella effekten snarare än att 
representera det fysiska fenomenet korrekt. Tidiga modeller av dess flöde byggdes av simpla 
primitiver. En kombination av dessa primitiver möjliggjorde animering av partikelsystem (Reeves 
och Blau, 1985).  

Dynamiska vätske-modeller baserade på Navier-Stokes ekvationer användes i början för att 
simulera tvådimensionella vätskor (Stam, 1999). Både Yaeger, Upson och Myers (1986) samt 
Gamito, Lopes och Gomes (1995) använde en vortex metod i kombination med Poisson solvers för 
att skapa tvådimensionella animationer av vätskor.   

Tvådimensionella modeller simplifierar ofta bort vätskans rotation vilket är en viktig komponent vid 
tredimensionell modellering (Stam, 1999). Enligt Stam är Foster och Metaxas (1997) arbete ett bra 
exempel på vilka fördelar en tredimensionell modell tillför. Många vätske-effekter så som virvlar och 
flöde runt objekt är svåra att animera men kan uppnås genom tredimensionell modellering 
(Fernando, 2004; Rødal och Storli, 2006). 

Simulering av eld är ett effektivt sätt att skapa en realistisk effekt, tekniken erbjuder dock inte 
samma kontroller som en animerad modell då designerns interaktion med effektens utseende är 
begränsad till modifikation av ekvationernas parametrar. Krüger och Westermann (2005) 
undersöker i deras arbete möjligheten att utöka interaktiviteten genom användning av tryckmallar, 
se 4.1. Genom fysisksimulering är det även möjligt för effekten att påverkas av yttre krafter (Stam, 
1999) samt dynamiskt interagera med objekt i scenen på ett realistiskt sätt (Kruger och Westermann, 
2003).   

2.8 Navier-Stokes Ekvationer  
Navier-Stokes ekvationerna används ofta vid vätske-modellering, det finns mycket litteratur 
angående hur dessa ekvationer kan numeriskt lösas beroende på vilket syfte modelleringen har. 
Navier-Stokes är i skrivande stund ett olöst problem, Clay Math Institute erbjuder 1 miljon dollar 
till den som lyckas lösa ekvationerna (“Millennium Problems”, 2014).   

Navier-Stokes ekvationerna bryts här ned i fyra mindre bitar, en för varje term i Figur 3. Då arbetet 
inte menar att undersöka implementationen samt eventuella optimeringar av ekvationerna så ges 
ingen ingående matematisk förklaring.  

  
Figur 3 Navier-Stokes uppdelad i fyra termer.  
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2.8.1 Advektion och tryck 
En vätskas hastighet orsakar förflyttning av objekt, densitet samt andra egenskaper längs dess flöde. 
Om ett färgämne sprutas in i en vätska som befinner sig i rörelse så blir färgämnet transporterat, det 
sker en Advektion i vätskans rörelseriktning. En vätskas rörelse skapar även en Advektion på sig 
själv, detta kallas själv-advektion (Fernando, 2004; Rødal och Storli, 2006). Advektion 
representeras av den första termen i Figur 3. 

När molekylerna i en vätska befinner sig i rörelse tenderar dom att påverka varandra genom krockar, 
detta kallas tryck. När en kraft appliceras på en vätska så fortplantar sig inte kraften genom hela 
vätskan direkt. Istället så trycker molekylerna nära den applicerade kraften på molekylerna längre 
från kraften. Tryck mäts i kraft per areal, tryck leder därför naturligt till accelerationsförändringar 
(Fernando, 2004; Rødal och Storli, 2006). Tryck representeras av den andra termen i Figur 3.  

2.8.2 Diffusion och yttre krafter 
Vissa vätskor är tjockare än andra, sirap som är en ”tjock” vätska rinner inte lika snabbt som till 
exempel alkohol som är en relativt ”tunn” vätska. Det kallas att tjocka och tunna vätskor har hög 
respektive låg viskositet. Viskositet kan ses som ett mått på vätskans friktion. Friktionen resulterar 
i en förändring av vätskans momentum, denna förändring kallas diffusion (Fernando, 2004; Rødal 
och Storli, 2006). Diffusion representeras av den tredje termen i Figur 3. 

Navier-Stokes ekvationerna tar även hänsyn till yttre krafter som kan påverka vätskan. Dessa krafter 
kan antingen vara kroppskrafter eller lokala krafter som appliceras given region i vätskan, till 
exempel en fläkt som blåser. Kroppskrafter så som gravitation appliceras jämnt över hela vätskans 
yta (Fernando, 2004; Rødal och Storli, 2006). Yttre krafter representeras av den fjärde termen i 
Figur 3.  

2.9 Noise  
För att skapa illusionen av eld kan en procedurell textur genereras som representerar eldens 
utseende. Engel et al. (2006) anser att Perlin’s noise är ideal för att modellera effekter så som moln, 
eld, rök, träd och hår då den är bandbegränsad samt har mjuka övergångar.  

2.9.1 Perlin Noise  
Perlin Noise är en procedurell funktion som genererar en textur. Tekniken uppfanns av Ken Perlin, 
Perlin letade efter ett procedurellt sätt att generera tredimensionella texturer. Hans mål var att 
kunna applicera texturer på godtyckliga objekt utan att behöva projicera objekten på 
tvådimensionella plan. Hans ide var att använda objektens koordinater som textur koordinater i en 
tredimensionell textur. Då detta skulle kräva stora mängder minne letade han efter ett sätt att 
generera en sådan textur procedurellt. Det var på detta sätt Perlin uppfann Perlin Noise (Perlin, 
1985)  

Ett viktigt krav på Perlin Noise och liknande funktioner är att det alltid måste returnera samma 
värde vid användning av samma koordinater/ input.  För att ge eld liv måste dock effekten animeras.  

2.9.2 Animering av procedurella effekter  
Genom att använda en tredimensionell textur och spara olika värden i dess RGB kanaler kan man 
modellera animering av eld. Engel et al. (2006) gör detta genom att spara värdet av en noisefunktion 
med hög frekvens i den blåa kanalen, låg frekvens i den gröna kanalen och volymskalären från en 
radiell funktion i den röda kanalen. Med endast en texture fetch kan då skalärvärdet och två noise 
texturer med olika skalor hämtas.   
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De tre kanalerna kan även mixas med hjälp av skalärprodukten mellan RGB värdena samt en 
konstant skickad till pixel shadern. Konstanten bestämmer hur stor inverkan de olika kanalerna har 
på resultatet. En konstant med värdet (1.0, 0.0, 0.0) skulle enbart innefatta det radiella värdet från 
den röda kanalen. Medan (0.33, 0.33, 0.33) skulle innehålla lika mycket från alla kanaler. Genom 
att animera konstanten kan man animera eldeffekten. En expanderande effekt fås genom 
användning av color cycling i transfer funktionen  

2.10  Prestandatryck 
När ordet prestandatryck används i detta arbete menas att både CPUn och GPUn tvingas genomföra 
extra arbete. Det extra arbetets storlek är relativt till CPU och GPU kostnaden för eldeffekten. 
Resultatet blir att FPSen sänks. Högt prestandatryck innebär lägre FPS gentemot lågt prestanda 
tryck 

Prestandatryckets syfte var att efterlikna en svagare dator, det var därför viktigt att prestandatrycket 
var relativt och inte en konstant. Därför användes inte de FPS sänkande parametrarna som 
presenterades i Kapitel 5. Istället tvingades dator simulera samt rendera effekten som undersöktes 
ett antal extra gånger för att producera det extra prestandatrycket.  
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3 Problemformulering  
Detta arbete avser att undersöka hur mycket en volymetrisk shader med tillhörande dynamisk 
simulering kan skalas ner medan den samtidigt presterar tillfredställande. Fokus ligger på att 
undersöka den minimala mängd kraft som kan läggas på elden medan den fortfarande levererar det 
önskade resultatet.  

Volymetriska shaders är något som används flitigt inom filmindustrin och det finns en stor mängd 
forskning på detta ämne. Problemet med detta är dock att det ofta handlar om så kallade offline 
tekniker. Vid användning av dessa tekniker kan varje frame ta flera timmar att renderas. För att 
använda volymetriska tekniker i spel och andra interaktiva medier måste de vara mycket snabbare, 
vilket inte är helt trivialt (Fuller, Krishnan, Mahrous, Hamann & Joy, 2007).  

På grund av kravet på realtidseffekter i spel så används volymetriska tekniken sällan (Vanzine, 
2007). Istället används sprite eller billboardbaserade tekniker. Dessa tekniker kan producera 
mycket avancerade och verklighetstrogna effekter under ideella förhållanden. Dessa förhållanden är 
dock mycket svåra att hålla i ett interaktivt medium där spelaren tillåts utforska och interagera med 
sin omgivning. Det blir till exempel tydligt att elden är platt och livlös när den tvådimensionella 
spriten skär igenom den tredimensionella geometrin.  

Genom fysiksimulering av eld höjs realismen i spel kraftigt och höjer därmed miljöns 
immersionsnivå (Krüger och Westermann, 2005). Fysisksimuleringar kan även påverkas av yttre 
krafter samt dynamiskt interagera med objekt i scenen på ett realistiskt sätt (Kruger och 
Westermann, 2003). Detta är svårt att uppnå genom animering, en fysiksimulation av fenomenet är 
därför att föredra.  

3.1 Metodbeskrivning  
En volymetrisk eldshader skapades med en tidigare konstruerad simulation som bas (January 9, 
2014). Parametrar avgörande för effektens utseende och FPS, så som voxel/ Fysiksimulation-
upplösning samt beräkningsiterationer exponerades. Med hjälp av parametrarna skapades ett antal 
olika version av samma eld. Versionerna skilde sig i utseende samt prestanda.  

Basens vätskefysik bygger på implementationen i Nguyens (2008) arbete och kommer från 
ScrawkBlog (January 9, 2014). Nguyens implementation är i stora drag en modifikation av Navier-
stokes ekvationerna som förklaras i avsnitt 2.8 samt i Stams arbete (Stam, 1999). Simulationen är 
sedan renderad med en ray cast baserad volymetrisk renderingsteknik. Ray cast tekniken beskrivs i 
avsnitt 2.6.1. Basens renderingsteknik bygger dock på användning av compute buffers istället för 
renderingstexturer. Renderingen byttes ut till en raycastbaserad teknik som använder 
renderingstexturer men vätskesimuleringen förblev oförändrad. Den nya renderingen använde även 
accelererande tekniker som beskrivs i avsnitt 2.6.2.   

Genom en kort pilotfas fastställdes att antalet stickprov hos ray cast tekniken samt 
fysiksimulationsupplösningen var mest intressanta. Minimi och maximi värden hos dessa 
parametrar bestämdes under samma pilotfas. Alla kombinationer av minimi och maximi värdena 
hos parametrarna undersöktes under hög samt lågt prestandatryck (kapitel 2.10), detta resulterade 
i 8 olika scener.  

Ett antal respondenter bads sedan gradera de olika versionerna på en femgradig skala efter vilken 
effekt de tyckte mest om. De utförde denna gradering ett antal gånger där versionernas prestanda 
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degraderas. Respondenterna förväntades ta hänsyn till FPS som en viktig del av hur elden uppfattas. 
Respondenterna noterade vilka värden som vid minsta prestanda belastning fortfarande gav ett 
tillfredställande resultat.  

Målsättningen var att respondenterna skulle bestå av mellan fem och 15 personer mellan 20 och 30 
år med intresse för spel. Om personerna saknar intresse för spel kan det antas att dom inte stött på 
fenomenet eld i spel och det blir därmed svårare att analysera deras resultat. Respondentgruppen 
bestod i slutändan av 10 personer mellan 22 och 27 år där alla ansågs vara intresserade av spel. Att 
spel är en mycket vanlig form av realtidsinteraktivt medium där eld förekommer stärker denna 
restriktion. Det finns dock brister i detta då det inte kontrolleras vilka sorters spel som testgruppen 
har spelat. Att kontrollera vilka spel som är relevanta och sedan begränsa respondenterna efter detta 
kräver dock mycket arbete och det är ej säkerställt vilken skillnad det gör.  

Fem respondenter var ett mycket realistiskt antal som fortfarande skulle ge material att analysera. 
Vid färre än fem respondenter blir det problem att dra slutsatser av resultatet då generaliserbarheten 
då är väldigt låg (Østbye and Larsson, 2004). Det blir även svårt att analysera resultaten om 
resultaten skiljer sig mycket från varandra. Denna risk minskar med antalet respondenter samt med 
antalet olika versioner av elden.   

Balans mellan antalet respondenter och antalet olika versioner av elden är viktigt att finna. Därför 
bestämdes antalet respondenter innan antalet versioner av elden bestämdes. Desto fler 
respondenter desto fler versioner. Det måste dock alltid finnas en skillnad mellan de olika 
versionerna av elden. Ett överflöd av liknande versioner kan leda till förvirring hos respondenterna.  

Alla respondenter utförde testet på samma hårdvara med samma processer körande. Utan detta krav 
skulle det bli problematiskt att analysera resultaten då testet är mycket beroende på effektens 
prestanda. Detta krav höjer undersökningens reliabilitet (Østbye and Larsson, 2004)  

Genom att köra testen live varje gång på datorn istället för att spela in de olika eldversionerna och 
be respondenterna gradera filmerna så tas hänsyn till att effekten kanske inte presterar på exakt 
samma sätt vid varje körning. Nackdelen blir dock att det inte går att garantera att alla respondenters 
upplevelse blir exakt den samma. Skillnaderna antas vara nog små för att ignoreras. Att be 
respondenterna gradera en inspelning är dock ett alternativ.  

Ett annat tillvägagångsätt som diskuterades var att låta respondenterna ställa in parametrarna 
själva. Respondenterna skulle sedan själva ange vilka värden på parametrarna som under olika 
påfrestningar producerade bäst resultat. Detta sätt med en optimal uppsättning respondenter vore 
överlägset. Parametrarnas värde skulle då kunna antas vara mer enligt respondentens önskan och 
därmed höja undersökningens kvalité. Det skulle alltså kunna resultera i ett mer exakt resultat på 
parametrarna. Detta skulle dock sätta ett högre krav på respondenterna.  

Respondenterna förväntas då dock kunna ställa in parametrarna för att producera något som de 
själva finner önskvärt. Hur begåvade respondenten är i att ställa in dessa parametrar kommer därför 
alltid vara en faktor i vilka värden de kommer fram till. Även fast respondenten kanske skulle 
föredragit helt andra värden än respondenten i fråga kom fram till så skulle detta inte detta synas i 
resultatet.  

Även intervjuer är möjliga som utvärderingsmetod. Istället för att låta respondenterna gradera de 
olika versionerna skulle informationen framtas genom en strukturerad intervju. Respondenterna 
skulle då bes muntligt svara på ett antal fördefinierade frågor där svarsmöjligheten är relativt öppen. 
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Genom att spela in intervjuerna förstärks den metodologiska reliabiliteten (Østbye och Larsson, 
2004), reliabiliteten skulle dock vara svagare än tidigare diskuterad metod då forskarens närvaro 
samt tolkning av svaren har inverkan.   

I kontrast till de andra metoderna möjliggör intervjun identifikation av respondentens motivation 
till val av svar. Genom att forskaren intervjuar en person i taget blir denna metod betydligt mer 
tidskrävande än de tidigare diskuterade metoderna (Østbye and Larsson, 2004). Intervjuer skulle ta 
längre tid och ge ett resultat med lägre reliabilitet, metoden har dock möjligheten att visa på resultat 
som forskaren inte var beredd på och är därmed mer uttömmande. Metoden medför även risk för 
mätfel då människor är olika bra på att utrycka sig både muntligt och skriftligt. Chansen för att 
mätfel uppkommer är i allmänhet högre vid en intervju än vid graderingen. Mätfel kopplade till 
människors förmåga att utrycka sig är dock inte uteslutande ett problem vid intervjuer utan 
förekommer även vid formulärundersökningar.   
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4 Relaterad/tidigare forskning  
Det finns en del forskning runt realtidssimulation av eld. Här redovisas resultat från ett antal 
relevanta studier. Med hjälp av dessa resultat blir det bland annat lättare för mig att analysera vilka 
parametrar som är avgörande för effektens prestanda.  

4.1 GPU Simulation and Rendering of Volumetric Effects  
Krüger och Westermann (2005) undersöker i GPU Simulation and Rendering of Volumetric Effects 
for Computer Games and Virtual Environments möjligheten att simulera och rendera effekter så 
som eld och rök med en prestanda av ett par hundra frames per sekund. Genom att hålla antal 
frames på denna nivå tar de hänsyn till resten av spelets belastning (AI, Scen etc). Det är även viktigt 
att animatören kan modifiera effekten.  

Effekterna simulerades med hjälp av tryck-mallar som Krüger och Rüdiger utvecklade. 
Tryckmallarnas syfte var att påverka simulationens utseende. Vid uträkning av trycket användes inte 
bara det uträknade värdet utan även tryck-mallarna. Tekniken liknar vektorfält som även användes 
i simuleringen. Det är möjligt att kombinera och skapa nya templates då det utvecklades ett 
gränssnitt för detta. 

Både textur och partikelbaserade volymetriska renderingstekniker undersöktes men för detta arbete 
är det den texturbaserade tekniken som är intressant. De undersökte tekniken med målet att hitta 
en balans mellan volym, storlekar och visuell kvalité. De fann att de uppnådde högsta kvalité/ 
prestanda vid volymstorlekar av 128^3 enligt Tabell 3. 

Tabell 3 Tabell 3Volymstorlek mot prestanda  

Volymstorlek  Prestanda i FPS  

64^3  190  

128^3  152  

256^3  62  

  

4.2 Real-Time Volumetric Rendering of Fire  
Vanize (2007) undersöker i sin avhandling Real-Time Volumetric Rendering of Fire in a Production 
System: Feasibility Study möjligheten att använda volymetrisk rendering av eld i en 3D motor. 
Fokus ligger mycket på hur det kan användas i skarpt läge inuti en 3D motor då man inte kan dra en 
slutsats om dess användbarhet genom isolerade undersökningar av tekniken.  

Vanize skapade programmet Prometheus för att generera den volymetriska eldeffekten. 
Programmet använde sig av Marching Cube Slicing för den volymetriska renderingen samt tre olika 
versioner av Noise. En modifierad samt optimerad version av Perlin’s Improved Noise visade 
resultat på upp mot 119 frames per sekund implementerad i Irrlicht (Gebhardt, n.d.) motorn enligt 
Tabell 4. Vanize optimerade Noise beräkningarna för att köras på GPU:n och lyckades därigenom 
uppnå bra prestanda medan samtidigt prestera likvärdigt utseende. Den modifierade Noise 
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funktionen led dock av vissa artefakter i form av axis–aligned clumping vid tvådimensionellt bruk. 
Dessa artefakter var dock inte synliga vid tre- eller fyrdimensionellt bruk.   

Tabell 4 Resultat från Vanize testning av Noise funktioner  

Gradient 
Noise 

Triangulation  Scene 
Triangles 

Renderer Fire 
Triangles 

Frames 
Per Second 

Perlin’s  
Improved 
Noise 

Marching Cube 3177 OpenGL/ 
GLSL 

70 30 

Simplex 
Noise 

Marching Cube 3177 OpenGL/ 
GLSL 

70 53 

Modified 
Noise 

Marching Cube 3177 OpenGL/ 
GLSL 

70 119 

  

Med programmet Prometheus skapades eld som integrerades i Irrlicht motorns ramverk utan att 
låta systemets prestanda sjunka under 30-60 frames per sekund. Volymetrisk renderad eld är dock 
fortfarande ett eller två år ifrån popularitet då kostanden för pseudorandom gradient noise, som 
användes för att skapa eld effekten, är hög (Vanzine, 2007).  

4.3 Physically Based Simulation and Visualization  
Rødal och Storli (2006) undersöker I Physically Based Simulation and Visualization of Fire in Real-
Time using the GPU möjligheten att implementera realistiskt tredimensionell eld i realtid genom 
användning av GPUn. De modellerar elden genom fysisk simulation. Ekvationerna bygger på Melek 
och Zekis (2002) arbete som i sin tur bygger på Stam’s (1999) användning av Navier-Stokes 
ekvationer. Fokus ligger på prestanda och visuell kvalité. De modellerade dynamisk belysning på 
omgivning genom approximationer vars styrka beräknades liknande partiklarnas styrka  

För att rendera elden användes ett partikelsystem. Det implementerades även en volymetrisk teknik 
men denna ansågs prestera sämre både visuellt och prestandamässigt. De använda sig av den 
volymetriska renderingstekniken ray-marching. Teknikens prestanda visade sig vara högst 
beroende av eldsimulationens rutnätsstorlek och kunde endast rendera inom de önskvärda ramarna 
vid användning av mindre rutnät. Olika typer av tidssteg användes i simulationen och gav olika 
resultat. Resultatet av deras tester redovisas i Figur 4.  

De menar att det inte är önskvärt att använda en fysisksimulering av eld i kombination med ray-
marching. Samt att tekniken inte bör användas för att rendera eldeffekter som täcker en stor del av 
bildrutan.  
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Figur 4 Resultat från Rødal och Storli (2006) undersökning av ray-marching som 

renderingsteknik vid fysiksimulation av eld. Y-axeln representerar FPS 
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5 Implementation  
I detta kapitel beskrivs utförligt de modifikationer och tillägg som implementerades i projektet. 
Implementationen är fokuserad runt modifikation av effektens prestanda och består till mestadels 
av implementation samt exponering av prestandaavgörande parametrar.   

Effekten och dess tillhörande fysiksimulation är baserat på ett arbete av bloggaren Scrawk (2014), 
mer om detta i kapitel 3.1. Fysiksimulationen är i princip den samma som Scrawk’s med endast små 
modifikationer. Renderingen har dock modifierats en del, specifikt så har marschering av volymen 
ändrats. Med dessa modifikationer av basen krävdes endast exponering samt implementation av 
prestandakonfigurerande parametrar för att problemet skulle kunna utvärderas. Hela 
implementationen är utförd i Unity (Unity 3D, 2014)  

De parametrar som kan ändras i körtid exponerades till ett GUI, så att de kan ändrats utanför 
editorn. För att slippa kompilera olika versioner av elden så implementerades en meny som erbjuder 
användaren ett val mellan olika scener.  

5.1 Fysiksimulerings upplösning  
Fysiksimuleringen använder beräkningsbuffertar för att spara resultat mellan frames samt 
beräknings-shaders. Fysikberäkningar utförs en gång för varje plats i buffern. Buffertarnas relation 
till beräknings-shaderarna liknar relationen mellan pixel-shader och pixel. Om buffertarnas 
upplösning skalas upp så tar fysikberäkningarna längre tid. En Parameter exponerades som 
modifierade buffertarnas storlekar. I Figur 5 ses simuleringen med upplösningen 16x16x16, 
resultatet är märkbart bättre i Figur 6 där upplösningen är 128x128x128. Figurerna visar senaste 
framens FPS och men detta representerar enbart grovt prestandan hos effekten vid upplösningen.  

  
Figur 5 16x16x16 upplösning av simuleringen  
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Figur 6 128x128x128 upplösningen av simuleringen  

5.2 Divergens Iteration  
Programmet utför ett antal iterationer för att beräkna simuleringens divergens. Genom att utföra 
många beräkningar av divergensen får man ett resultat som är mer verklighetstroget. Varje iteration 
tar dock tid och en avvägning mellan prestanda och utseende måste göras. Figur 7 visar effekten vid 
1 iteration. Figur 8 visar effekten vid 100 iterationer  
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Figur 7 Effekten vid 1 iterationer av divergensen  
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Figur 8 Effekten vid 100 iterationer av divergensen  

  

5.3 FysikIterationer  
En parameter som modifierar antalet beräkningsiterationer per frame implementerades. Till 
skillnad från 5.2 så modifierar denna parameter iterationen av samtliga fysikaliska beräkningar 
medan 5.2 enbart modifierad beräkning av divergensen. När antalet iterationer höjs så minskar även 
tidssteget. Ökning av denna parameter leder till sänkt prestanda samt ändrat utseende. 
Fysiksimulationen är inte byggd för små tidssteg och producerar vid låga tidssteg en väldigt ”lugn” 
eld. Detta är ofta inte önskvärt. Figur 9 visar effekten vid 1 iteration av fysiksimuleringen. Figur 10 
visar effekten vid 5 iterationer av fysiksimuleringen.  
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Figur 9 Effekten vid 5 iterationer av fysiken  
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Figur 10 Effekten vid 1 iteration av fysiken  

5.4 Stickprovsfel  
Originalimplementationen visade på grafiska defekter vid mycket eld samt vid höga värden av 
”FireAbsorbtion”. FireAbsorbtion agerade faktor vid sampling från de fysik beräknade 
beräkningsbuffertarna. Defekten ses i Figur 13. Defekten berodde på att shadern utförde stickprov 
utanför den använda gradient texturen vid early ray-termination. Gränsvärdet var satt på 0.1 vilket 
var inom texturen. Det garanterades alltså inte att värdet inte var mindre än  

0.1 vilket är ett krav om samplingen skall ske inom texturen.   

Utöver detta så utfördes early ray-termination vid fel tillfällen vilket innebar uppkomst av samma 
defekt. Shadern samplar från både rök samt eld i samma pass och avslutar bara marscheringen när 
både rök samt eld nått sina gränsvärden. Gränsvärdet används sedan för att sampla eldens färg från 
en textur. Om elden når sitt gränsvärde innan röken, leder det till att programmet försöker sampla 
utanför texturen. Originalimplementationen försökte använda early ray-termination men tog ej 
hänsyn till att shader samplade från två buffertar per frame (rök och eld).  
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Figur 11 Defekt hos original effekten vid höga värden av FireAbsorbtion.  

För att åtgärda detta problem så utfördes early ray-termination när eld eller rök hade nått sitt 
gränsvärde. Resultatet av detta ses i Figur 12. Detta ledde till defekter när differensen 
FireAbsorbtion och SmokeAbsorbtion var stor. Höga värden av det ena ledde till early 
raytermination av det andra och vice versa. Detta beroende var inte önskvärt. Samt åtgärdades inte 
defekten i Figur 13 till fullo då shader fortfarande kunde sampla utanför texturen vid höga värden 
av Fire/ SmokeAbsorbtion. Defekten ses i Figur 11. 

  
Figur 12 När röken når sitt gränsvärde slutar även elden samplas enligt Tabell 5.  
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Tabell 5 Ersatte AND med OR  

…  
if(fireAlpha <= 0.01 || smokeAlpha <= 0.01)  
{  

break;  
}  
…  

För att hindra stickprov utanför texturen så clampades det samlade värdet till uv koordinaternas 
omfång. Beroendet mellan rökens gränsvärde och eldens gränsvärde fanns dock fortfarande kvar 
och gjorde nu att stickprov från koordinat 0.01, som var det samlade värdets undre gräns, mycket 
vanligare. I Figur 13 syns tydligt att stickprov från koordinat 0.01 i gradienten sker vid oönskade 
tillfällen.  

  
Figur 13 Effekten vid användning av OR istället för AND enligt Tabell 6 

Tabell 6 Early ray-termination med OR operator samt minimi värden.   

…  
if(fireAlpha <= 0.01 || smokeAlpha <= 0.01)  
{  

fireAlpha = 0.01; smokeAlpha = 0.01; break;  
}  
…   

Beroendet bröts ned i två separata if-satser där de olika gränsvärdena testades separat. Resultatet 
av if-satserna sparades. De sparade värdena användes slutligen för att avgöra om early ray-
termination skulle utföras. Resultatet ses i Figur 14. Efter denna ändring gick det inte längre att 
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återskapa de defekter som presenterats i Figur 11, Figur 12 och Figur 13. Implementationen 
resulterade i eliminering av defekten samt en reducering av GPU:ns renderingstid med över 1ms.   

En mindre optimering utfördes även genom att enbart sampla från röken/ eldens beräkningsbuffert 
om gränsvärdet inte var uppnått. Detta gjordes genom två if-satser enligt Tabell 7 vilket ledde till en 
prestandaökning av ytterligare 1ms på GTX 770. Med samtliga optimeringar hade renderingstiden 
sänkts från ~7 ms till ~5 ms.  

  
Figur 14 Resultat av separation av beroenden vid early ray-termination.  

Tabell 7 Separerade beroendena samt återgick till AND operator för early ray-termination  

…  
bool fireIsFilled = false;  
bool smokeIsFilled = false;  
if(fireAlpha <= 0.01)  
{  

fireAlpha = 0.01;  
fireIsFilled = true;  

}   
if(smokeAlpha <= 0.01)  
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{  
   smokeAlpha = 0.01;  
   smokeIsFilled = true;  
}   
if(fireIsFilled && smokeIsFilled)  
{  

break;  
}  
…  

5.5 Antalet Stickprov  
En parameter som påverkar antalet stickprov som tas vid marschering genom volymen 
implementerades. Höga värden av parametern ledde till sänkt FPS medan låga värden ledde till höjd 
FPS. Utseendemässigt så fanns ett samband mellan fysik-simulationens upplösning och antalet 
stickprov. Eftersom antalet steg modifierades var även steglängden tvungen att anpassas till det nya 
stegantalet. Resultatet av ett högt samt lågt antal stickprov ses i Figur 15 och Figur 16.  

  
Figur 15 Effekten vid 128 stickprov per pixel och fysiksimulation med 128x128x128 i 

upplösning  
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Figur 16 Effekten vid 16 stickprov per pixel och fysiksimulation med 128x128x128 i 

upplösning  

5.6 Konstanta Tidssteg  
En parameter som modifierar om fysiksimulationen använder ett konstant eller dynamiskt tidssteg 
exponerades. Rødal and Storlis (2006) arbete visar på skillnader i FPS vid användning av dynamiska 
och konstanta tidssteg. Dessa skillnader presenteras i kapitel 4.3. I detta arbete kunde dock inga 
stora skillnader i FPS observeras vid byte av tidsstegs-typ. Byte av tidsstegs typ hade dock stor 
inverkan på eldens utseende vid höga/låga frame rates. Effekten ansågs inte vara acceptabel.  

5.7 Fysikberäkningshopp  
Möjligheten att hoppa över fysikberäkningen under ett antal frames. Detta gjordes genom att varje 
frame räkna upp en iterator samt endast rendera när värdet var större än en viss gräns. När denna 
gräns var nådd så beräknades elden samt så återställdes iterator variabeln. Notera att det i kapitel 
5.3 presenteras en lösning för att beräkna fysiken flera gånger per frame, detta innebär att 
programmet kan skippa en frames beräkning för att sedan beräkna fysiken två gånger under en 
frame.  
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5.8 Meny  
För att underlätta undersökningen så implementerades det en meny. En scen enbart innehållande 
ett antal knappar skapades. Dessa knappar hade ett tryckevent bundna till sig som utlöstes vid ett 
byte av scen. De olika scenerna innehöll eld med ett förinställt utseende. Modifikation av denna eld 
skedde genom editering av tillhörande scen. På detta sätt kan man snabbt ladda olika inställningar 
hos elden som inte kan ändras i körtid. Mer specifikt så kan upplösningen av elden ändras genom 
att ladda tillhörande scen om denna scen har en annan upplösning av elden. Även funktionalitet för 
att randomisera knapparnas ordning implementerades. Menyn syns i det nedre vänstra hörnet i 
Figur 17.  

  
Figur 17 Meny och parameter GUI  
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5.9 Parameter Interface  
Ett GUI system byggdes för att exponera variabler och tillåta användaren att ändra dessa i körtid. 
Två olika komponenter implementerades, en horisontell slider och en kryssruta. Varje komponent 
interagerar med någon av eldens variabler. Implementationen undviker Polymorfism då det i Unitys 
editor blir komplicerat att lägga till specifika versioner av basklassen. Istället så användes en switch 
på en enum. Då komplexiteten hos komponenten är låg fungerar detta lika bra. För utbyggnad av 
GUI-systemet måste en enum samt tillhörande switch-resultat implementeras.  

Positionering av GUI systemet i scenen sker genom modifikation genom Unitys editor. En 
exponerad Rect (Rect är en av Unitys datatyper som representerar en kvadrat) bestämmer storleken 
runt samtliga sliders samt en separat för kryssrutan. En OffsetRect (OffsetRect är en av Unitys 
datatyper som utför modifierande operationer på en Rect) definierar avståndet mellan 
komponenterna. Bakgrundens storlek räknas automatiskt ut genom att at hänsyn till antalet GUI 
komponenter samt avståndet mellan dem.  

5.10 Prestandasänkande parameter  
Genom att köra en rad poänglösa instruktioner varje frame så kunde belastningen på CPU:n höjas. 
Antalet gånger dessa instruktioner kördes var bundet till en exponerad parameter. En identisk 
funktion implementerades hos shadern för att simulera belastning på GPU:n. Detta gjordes för att 
kunna testa effekten under olika belastningar och på så sätt ta hänsyn till att andra processer/ 
effekter kan köras samtidigt.  

5.11 Sammanfattning av parametrar  
Det var inte genomförbart att undersöka samtliga parametrar utförligt. Detta på grund av det 
begränsade antalet respondenter samt det stora antal kombinationer av variationer detta skulle leda 
till. Identifikation av de mest relevanta parametrarna var därför nödvändigt. Det var även 
nödvändigt att finna ett lämpligt prestandatryck inför undersökningen.  

Då det inte vore genomförbart att undersöka samtliga parametrar utförligt var en identifikation av 
de mest relevanta parametrarna nödvändigt. Detta gjordes genom en kort pilotfas där ett mindre 
antal respondenter muntligt fick ange vilka värden hos parametrarna som producerade det minst 
acceptabla resultatet samt när ökningen hos parametrarna inte gjorde skillnad längre. 
Respondenterna fick även ange hur stor effekt de upplevde att parametrarna hade på elden. 
Resultatet av pilotfasen antecknades för en sammanställning.  

Sammanställningen visade på två parametrar som enligt respondenterna tydligt var de mest 
relevanta. Dessa var fysiksimuleringens upplösning (Kapitel 5.1) samt antalet stickprov (Kapitel 5.5). 
Utöver dessa så ansågs möjligheten att skippa fysikberäkningar vissa frames (Kapitel 5.7) vara mest 
relevant. Möjligheten att skippa fysikberäkningar hade, av de parametrar som var kvar störst 
inverkan på FPS samt utseende. Då antalet stickprovs resultat är beroende på fysiksimuleringens 
upplösning så togs unika min och max värden fram för båda upplösningarna fram.  

Ingen skillnad upplevdes vid ändring av antalet divergensiterationer för värden på 1 eller över.  

Vid 0 ansågs effekten vara oanvändbar. Antalet iterationer av fysikberäkningarna gav liknande 
resultat. Endast ett värde hos iterationer av fysikberäkningarna ansågs vara tillfredställande då 
högre värden ledde till sämre visuell effekt samt försämrad FPS. Detta värde var 1. Även parametern 
för konstanta tidssteg led av liknande problem. konstanta tidssteg hade mycket lite inverkan på FPS 
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och konstanta tidssteg ansågs vara överlägset dynamiska tidssteg av samtliga respondenter. Notera 
att testerna skedde med vertical sync aktiverat.  

För att finna ett lämpligt prestandatryck så fick respondenterna meddela vid vilken FPS som 
effekten blev olidlig att titta på. Resultaten noterades likt förut och en liknande sammanställning 
gjordes för att finna ett bra värde. De flesta respondenter ansåg att en FPS under 20 inte var 
acceptabelt.   
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6 Utvärdering  
I detta kapitel presenteras undersökningens genomförande samt de resultat som undersökningen 
gav. Resultatet analyseras sedan från flera aspekter. Slutligen presenteras de slutsatser som dragits.   

6.1 Presentation av undersökning  
Undersökningen utfördes av 10 respondenter som kontaktades personligen av mig innan 
genomförandet. Samtliga respondenter anser sig ha spelat mycket spel och vara intresserade av spel. 
Vilka spel eller vilken genre de spelar/ är intresserade av varierade. Gruppen bestod av 3 kvinnor 
samt 7 män mellan åldrarna 22-27 år.  

Alla tester utfördes på en och samma dator med samma processer körandes. Detta kontrollerades 
genom Windows Task Manager. Testerna skedde i en lugn kontors miljö med runt tio andra datorer 
i samma rum.   

Samtliga respondenter fick veta att de skulle få kolla på en eld under ett visst tidsintervall och sedan 
få gradera denna effekt på en skala 1-5 under ett kortare tidsintervall. Respondenterna fick även veta 
hur många gånger detta skulle ske under testets gång. Vissa respondenter hade följdfrågor om 
testets utförande. Dessa frågor besvarades utan att ge respondenten ytterligare information om 
utförandet. Respondenterna informerades även att deras medverkande var anonymt samt att jag 
inte skulle iaktta deras svar under utförandet.  

8 eldeffekter med olika inställningar på de parametrar som undersöktes presenterades för 
respondenterna. Detta gjordes 3 gånger med 30 sekunders paus emellan. Respondenterna såg alltså 
totalt 8 olika versioner av elden och gjorde 36 graderingar. De fick kolla på dessa eldar i en av fyra 
förbestämda ordningar. Vilken ordning som användes bestämdes genom slump. De fyra ordningar 
bestämdes genom att slumpa fram ett antal ordningar och ta bort de som hade tre eller mer av 
samma fysikupplösning i rad. En genomgång av samtliga 8 scener kommer här efter benämnas som 
ett test. Respondenterna utförde alla tre tester.  

Varje scen i ett test visades i 14 sekunder och följdes av en separat scen där respondenten graderade 
effekten. Denna scen visades i 7 sekunder. Dessa tidsintervall fastslogs med målet att kunna låta 
respondenten kolla på varje scen flera gånger. Det var även viktigt att effekten visades länge nog för 
att kunna stabilisera sig då eldens utgångspunkt var släckt.   

6.1.1 Upplägg av Undersökning  
Inför undersökningen skapades åtta olika scener med syftet att prestera de två utvalda 
parametrarnas min och max värde under olika prestandatryck. Genom att använda åtta scener så 
testas enligt kombinatoriken alla möjliga kombinationer av parametrarna. Om fler respondenter 
fanns att till gå skulle fler parametrar kunna analyseras utförligt. Fler än 3 anses dock inte 
genomförbart med det diskuterade antal respondenter då antalet kombinationer blir för många.  

Varje respondent observerar de åtta scenerna i en semislumpad ordning och graderar effektens 
utseende på en fem gradig skala. De utvalda parametrarna var fysikupplösning samt stickprovs 
antal. Parametrarnas min och max värde bestämdes i en pilotfas med ett mindre antal respondenter. 
Minimi och maximi värdena för respektive parameter presenteras i Tabell 8 samt Tabell 9.  
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Tabell 8 Min och max värden för fysiksimuleringens upplösning 

 MIN MAX 

FYSIKUPPLÖSNING 32x32x32 128x128x128 
 

Tabell 9 Min och max värden på stickprovs antal för fysiksimuleringens min och max värde  

STICKPROVS ANTAL MIN MAX 

32X32X32 10 15 

128X128X128 15 60 
 

Pilottestet gav data som visade på att en FPS under 20 inte var acceptabelt. Detta sattes som den 
absolut lägsta uppdaterings frekvens som var tillåten hos effekterna. Det sattes därmed ett 
prestandatryck på den minst optimerade scenen så att dess FPS höll sig runt 20. Likt fysikens 
upplösning samt antalet stickprov sattes ett minimi och maximi värde. maximi värdet var noll 
prestanda tryck medan minimi värdet var det relativa prestandatryck som gav den minst optimerade 
effekten en FPS runt 20.  Uppsättningen min och max parametrar i varje scen presenteras i Tabell 
11. Ett skärmklipp från varje scen finns i Appendix. 

Inför undersökningen togs 4 randomiserade ordningar fram. Detta gjordes genom att randomisera 
fram ett antal ordningar och från dessa välja fyra som inte hade tre eller mer av samma upplösning 
i rad. Resultatet ses i Tabell 10.  

Tabell 10 De fyra ordningarna som scenerna visades i 

DEN VISADE 
ORDNINGEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ORDER 0 Scen 7 Scen 1 Scen 2 Scen 4 Scen 0 Scen 6 Scen 3 Scen 5 

ORDER 1 Scen 5  Scen 2 Scen 4 Scen 7 Scen 3 Scen 0 Scen 6 Scen 1 

ORDER 2 Scen 6 Scen 4 Scen 3 Scen 7 Scen 1 Scen 2 Scen 5 Scen 0 

ORDER 3 Scen 5 Scen 1 Scen 7 Scen 4 Scen 3 Scen 6 Scen 2 Scen 0 
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Tabell 11 Upplägg parametrarna i de scener som undersöktes 

 UPPLÖSNING PRESTANDA STICKPROV 

SCEN 1 MIN MIN MIN 

SCEN 2 MIN MIN MAX 

SCEN 3 MIN MAX MIN 

SCEN 4 MIN MAX MAX 

SCEN 5 MAX MIN MIN 

SCEN 6 MAX MIN MAX 

SCEN 7 MAX MAX MIN 

SCEN 8 MAX MAX MAX 
 

6.1.2 Presentation av resultatet  
Här presenteras den data som testerna resulterade i. Datan presenteras i grafer med tillhörande 
förklaring. Y axeln hos alla grafer representerar den gradering som är gjord. Den lägsta graderingen 
är 0 medan den högsta graderingen är 4. Grafernas X axel utgörs av de olika scenerna som testades. 
Vad för inställningar de olika scenerna innehåller presenteras i Tabell 11. 

 
Figur 18 Respondenternas gradering per scen.  

I Figur 18 visas de graderingar som respondenterna givit de olika scenerna i test 2 och 3. Då 
respondenterna graderat samtliga scener två gånger visas medelvärdet av deras graderingar.  
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Figur 19 Medelvärdet av graderingen för varje scen 

I Figur 19 visas medelvärdet för de svar givna för de olika scenerna i test 2 och 3. 

6.2 Analys  
Arbetets problemformulering menar att undersöka hur mycket en effekt kan optimeras medan dess 
utseende fortfarande är tillfredställande. I denna del presenteras analys utifrån den samlade datan 
med fokus runt problemformuleringen. Analys av de undersökta parametrarna presenteras i olika 
delkapitel. I dessa kapitel undersöks scenerna i par inbördes. De scener som har samma uppsättning 
parametrar förutom den parameter som undersöks kallas par. Det finns 4 uppsättningar par för 
varje parameter.  

Majoriteten av respondenterna graderade scenerna olika mellan de testerna. Detta skedde även om 
respondenten fick se scenerna i samma ordning under de olika testerna. Störst skillnad var dock 
mellan test 1 och test 2.  Ett flertal respondenter var medvetna om detta och kommenterade att de i 
början inte riktigt visste vad de använde som referenspunkt till hur bra effekten var. Mellan test 2 
och test 3 så är skillnaderna mindre, speciellt för scen 7 och 8 samt i mindre grad scen 6. På grund 
av detta är analysen av arbetet fokuserat runt resultaten från test 2 och 3. Det är även dessa värden 
som presenteras i Figur 18 och Figur 19.  

6.2.1 Övergripande analys  
Figur 19 presenterar ett medelvärde av respondenternas svar från test 2 och 3. Det är här tydligt att 
graderingen av scenerna 1-4 är mycket spridda mellan de olika respondenterna. Detta tyder på att 
respondenterna är oense om hur bra effekten är. Effekterna i scenerna 1-4 har alla låg 
fysikupplösning medan scenerna 5-8 alla har hög fysikupplösning. Det kan alltså antas att 
respondenternas åsikter om effekterna med låg upplösningen är mer spridda än vid hög upplösning. 
Detta kan bero på att effekten med högre fysikupplösning tydligare visar vad den efterliknar medan 
den lägre fysikupplösningen är mer subjektiv.  
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Absolut bäst gradering fick scen 7 och 8. Dessa scener presenterade effekten vid hög fysikupplösning 
och lågt prestandatryck men med olika stickprovsantal. Om än scen 7 graderades lite högre än scen 
8 är det svårt att dra slutsatser från detta då medelvärdsskillnaderna är små samt variansen hög.  

6.2.2 Analys av antal stickprov  
Vid analys av antal stickprov är det intressant att jämföra scen 1:2, 3:4, 5:6 och 7:8 inbördes som 
par. Detta då varje par har samma uppsättning parametrar förutom just antalet stickprov. Hos 3 av 
4 par så har den version som använt sig av lägre antal stickprov graderats högre. Detta är ett oväntat 
resultat då ett högre antal stickprov kostar mer prestanda än ett lågt antal stickprov.   

Detta tyder på att det minimi värde som bestämdes i pilot fasen inte var tillräckligt lågt. Vilket kan 
vara en produkt av att pilotfasen utfördes på ett annorlunda sätt än den faktiska undersökningen. 
När minimi och maximi värdet bestämdes så fick respondenterna meddela när effekter blev för 
dålig. De hade då redan en utgångspunkt på hur elden skulle se ut.  

Paret 3:4 visade på motsatt resultat jämfört med de andra paren. Värt att notera är att samtliga 
värden även har relativt hög standardavvikelse. Detta betyder att den slutsats som kan dras inte är 
så pålitlig. Paren har även graderats relativt lika. Det handlar om skillnader i medelvärde på runt 
0.3. Variationen hos paren 1:2 och 3:4 är stor, respondenternas åsikt om dess utseende var alltså 
mycket spridd. Ett högre antal respondenter hade kunnat ge data att basera dessa åsiktsskillnader i.  

6.2.3 Analys av fysikupplösning  
Vid analys av fysikupplösningen är det intressant att jämföra scenparen 1:5, 2:6, 3:7 samt 4:8 
inbördes. I de fall där prestanda-trycket varit högt har respondenterna föredragit den lägre 
fysikupplösningen. I kontrast har respondenterna föredragit hög fysikupplösningen när 
prestandatrycket varit lågt. Skillnaderna i gradering hos paren 1:5 och 2:6 låg runt 1. Skillnaden hos 
paren 3:7 och 4:8 är däremot större, det handlar då om en skillnad på cirka 3.  

6.2.4 Analys av prestandatryck  
Vid analys av prestandatrycket är de intressanta paren 1:3, 2:4, 5:7, 6:8. Genom att jämföra de två 
komponenterna i varje par inbördes kan relevanta slutsatser dras. Skillnaderna i gradering hos de 
två första paren är liten. Detta beror troligtvis på att effektens FPS i dessa par inte påverkades 
väsentligt av prestandatrycket.   

Hos paren 5:7 samt 6:8 var graderingsskillnaderna däremot mycket stora. De scener som hade högt 
prestandatryck graderades lägst bland alla scener medan de scenerna med lågt prestandatryck 
graderades högst.   

6.3 Slutsatser  
Här presenteras slutsatser som är baserade på den data och analys som är framförd i kapitel 6.2. 
Likt kapitel 6.2 är denna del indelad i underkapitel som behandlar de undersökta parametrarna. 
Varje sådant underkapitel framför slutsatser kring den undersökta parametern med målet att 
besvara frågeställningen.   

6.3.1 Slutsats kring stickprov  
Att graderingsskillnaderna var så små hos stickprovs scen paren tyder på att respondenterna märkte 
relativt liten skillnad på ett högt antal stickprov och ett lågt antal stickprov. Då ett högt antal 
stickprov höjer effektens prestandakostnad kan det därför vara fördelaktigt att använda ett lågt antal 
stickprov.  
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Antalet stickprov hade en ganska låg inverkan på effektens FPS jämfört med fysiksimuleringen. Vid 
användning av ett stort antal eldeffekter måste dock alla stickprov göras flera gånger medan det kan 
räcka med en eller två olika fysiksimulationer. Genom att flera eldeffekter använder samma 
simulering kan man sänka fysiksimulationens belastning. Detta är alltså inte lika lätt med stickprov. 
I ett sådant fall blir parametern, antalet stickprov mycket mer intressant och kommer få större 
inverkan på applikationens FPS.   

Vid simulation av en enda eldeffekt är det dock svårt att utifrån denna undersökning dra slutsatser 
kring stickprovsantalets användning. Detta då stickprovsantalets nivå hade liten inverkan på både 
graderingen och effektens FPS.  

6.3.2 Slutsats kring fysiksimulering och prestandatryck 
Respondenterna verkade föredra den lågupplösta elden oberoende på de övriga parametrarna om 
över den högupplösta med låg FPS. Detta visar på att det är fördelaktigt att sänka fysiksimuleringens 
upplösning om effekten går i under 20 FPS. Värt att notera här är att undersökningen gjordes på en 
enda instans av effekten, där effekten även tog upp runt 15-20% av skärmens yta.   

Det kan tänkas att FPSen har större inverkan på respondentens upplevelse av effekten desto mer av 
skärmens yta effekten upptar och att lägre FPS kan vara acceptabelt om effekten skulle uppta en 
mindre del av skärmens yta.  

Då det enbart var elden i scenen som påverkades av FPSen så skulle man anta att effektens FPS 
påverkade respondenten mindre än om 100% av skärmbilden hade påverkats. I ett spel är det möjligt 
att mer av skärmbilden skulle påverkas av FPSen. Det kan därför spekuleras om det i ett skarpt läge 
är viktigare att hålla FPSen på en tillfredställande nivå än vad testerna visat på. Detta är dock 
spekulationer som inte grundas i den utvunna datan då inga tester gjorts på detta.  

Att respondenterna föredrog effekter med hög FPS över låg är knappast något förvånande. Om 
resultatet hade varit annorlunda hade det däremot varit intressant. Eldeffekten upplevs som fulare 
när dess FPS är runt eller 20 jämfört med över 40 FPS. Respondenterna verkade inte uppleva att 
prestandatrycket hade någon inverkan på effekten så länge inte FPS låg på runt 20. 

6.3.3 Slutlig slutsats  
Arbetet har undersökt hur mycket en volymetrisk renderad eld kan optimeras medan den 
fortfarande presterar tillfredställande. Två parametrar, stickprovsantal och 
fysiksimuleringsupplösning, har undersökts noggrant med målet att besvara frågeställningen 
fokuserat på dessa parametrar. Frågeställningen menar att undersöka hur mycket en volymetrisk 
renderad eld med tillhörande fysiksimulation kan optimeras medan den fortfarande presterar 
tillfredställande. Den resulterande slutsatsen lyckas inte besvara till vilken grad optimeringarna kan 
göras men slutsatserna lyckas besvara när de passar att göra dem.  

Antalet stickprov kan utan större inverkan på effektens utseende sänkas till ett lågt värde relativt till 
dess upplösning. Detta kan vara användbart vid tillfällen där effekten renderas fler gånger än den 
simuleras. Då får antalet stickprov en högre påverkan på applikationens FPS då. Detta då antalet 
stickprov har linjär inverkan på GPU-belastningen. Denna slutsats tar dock inte hänsyn till 
potentiell möjliga optimeringar som kan göras vid rendering av ett stort antal eldeffekter.   

Det är inte fördelaktigt att använda en hög fysikupplösning om det betyder att effekten måste köras 
i runt 20 FPS. Det är då bättre att sänka fysikupplösningen så att FPSen blir högre. Vid användning 
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av låg fysikupplösning så verkar folk vara mycket oense om vad som ser bra och dåligt ut. De är dock 
överens om att den lägre fysikupplösningen är att föredra över en hög fysikupplösning med låg FPS.  

Många av slutsatserna som dragits har konstaterat binära svar, att något är eller inte är på något 
sätt. Att en optimering vid vissa fall är värd eller att den i vissa fall inte är värd att göra har 
konstaterats. Till vilken grad optimeringarna som undersökts kan göras är det svårt att besvara då 
endast extremvärdena undersökts. Detta är dock något som skulle kunna arbetas vidare på om 
arbetet skulle fortsätta. Mer om detta i kapitel 7.3   
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7 Avslutande diskussion  
7.1 Sammanfattning  
Arbetet presenterar en undersökning som menar att besvara dess frågeställning. Frågeställningen 
är hur mycket en volymetrisk renderad eld effekt med tillhörande fysiksimulering kan optimeras 
medan den samtidigt presterar ett tillfredställande utseende. För att besvara frågeställningen 
skapades en applikation för att undersöka en eldeffekt renderad med Ray-marching och simulerad 
med hjälp av Navier-stokes ekvationer. Implementationen gjordes i Unity 3D (2014). 
Undersökningen fokuserade på att undersöka olika nivåer av antalet stickprov hos Ray-marching-
renderingen och fysiksimuleringens upplösning under olika prestanda tryck. Minimi och maximi 
värden för dessa parametrar bestämdes i en kort pilotfas. Applikationen visade 8 scener i fyra olika 
förbestämda ordningar. Varje scen visades i 14 sekunder följt av en eldfri graderingsscen i 7 
sekunder. Alla åtta scener visades för respondenterna 3 gånger. De 8 scenerna visades i en av de fyra 
förutbestämda ordningarna varje gång.  

I den formella undersökningen deltog 10 personer varav 3 var kvinnor och 7 var män. Samtliga 
respondenter var mellan 22 och 27 år och var intresserade av spel. Respondenterna fick kolla på de 
8 scenerna i en av de fyra förutbestämda ordningarna tre gånger. Respondenterna utförde 
undersökningen i ett lugnt kontorslandskap utan störningar. Graderingen skedde utan att forskaren 
iakttog handlingen.  

I kapitel 6 presenterades den data som samlats och de slutsatser som kunde dras från den. Det 
fastslogs att antal stickprovsantal hade haft en förvånande liten inverkan på respondenternas 
gradering. Parametern hade dock haft inverkan på resultatets varians. Respondenterna föredrog att 
fysiksimuleringen hade hög upplösning så länge effekten inte utsattes för prestandatryck. Vid de 
tillfällen då prestandatrycket var högt föredrog respondenterna den lägre 
fysiksimulationsupplösningen. Slutsatsen drogs att det är fördelaktigt att använda en effekt med 
lågupplöst fysiksimulering över en högupplöst fysiksimulering om den sistnämnda tvingar ner 
applikationens FPS till 20. En mer exakt slutsats än detta var svår att dra på grund av att 
skillnaderna i medelvärdsgradering mellan många av scenerna är mycket små och variansen hos 
dessa stor.  

7.2 Diskussion  
Det är svårt att motivera resultatens trovärdighet och sätta det i ett större sammanhang på grund av 
det begränsade antalet respondenter.  Samtliga respondenter var dessutom bekanta med testaren 
vilket kan ha påverkat resultatet. För att minimera detta fel så iakttogs inte respondenterna under 
testet. Det gör dock inte att det går att bortse från felet helt. Respondenterna valdes dessutom ut på 
förhand för att passa in i målgruppen. Samtliga respondenter passade dock in i den diskuterade 
målgruppen både enligt testaren och respondenterna själva. 

Att urvalsgruppen endast bestod av 3 kvinnor men 7 män kan möjligtvis gjort att resultatet 
representerar det manliga könets åsikt mer än det kvinnligas. Urvalsgruppen är dock så pass liten 
att sådana slutsatser är mycket svåra att dra. Männens svar har även inte jämförts med de kvinnligas 
för att finna ett sådant resultat. Detta på grund av att den samlade datamängden inte är stor nog för 
att resultatet ska vara intressant.  

Vilka sorters spel eller hur stor vana respondenterna har av virtuella eldeffekter kontrollerades även 
inte. Detta skulle kunna vara en anledning till en del av variansen hos vissa sceners resultat. En 
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annan bidragande faktor till variansen kan ha varit att respondenterna inte blev informerade vad de 
skulle gradera effekten mot utan endast att de skulle gradera dess utseende. Brist på referenspunkt 
ledde även till ett bortfall av den första testomgången för varje respondent vilket skar ned på den 
redan begränsade datamängden.  

Gränsvärdena på de olika parametrarna som användes i undersökning bestämdes genom ett kort 
pilottest med endast 4 respondenter. Pilottestet genomfördes på ett annorlunda sätt än vad 
undersökningen utfördes på vilket kan ha resulterat i för låga/ höga gränsvärden. Denna misstanke 
baseras i att vissa av respondenterna graderade scener med lägre antal stickprovsantal högre än dess 
motpart trots att resterande parametrar var identiska. Syftet med pilottestet var bland annat att 
finna ett värde som inte ansågs acceptabelt för varje parameter. Detta verkar ha misslyckats för 
stickprovsantalet.  

Krüger och Westman (2005) uppnådde högsta visuella kvalité/kostnad vid en upplösning på 
128x128x128 vilket även var den övregräns som pilottestet hittade för fysikupplösningen. Detta 
stärker pilotestets trovärdighet och det är möjligt att dess utförande är acceptabelt för att hitta 
fysikupplösningens gränsvärden. 

Den mest krävande versionen av elden presterade i över 60 FPS när inget prestandatryck 
applicerades. Som nämnts i Kapitel 4.3 så utförde Rødal och Storli (2006) ett liknande forskning 
med en volymetrisk rendering samt fysiksimulering. Deras effekt presterade dock lägre FPS. Detta 
även om detta arbetes simulation använde högre fysikupplösning än Rødal och Storli. Detta kan bero 
på den hårdvaruutveckling som skett sedan deras arbete. Deras fysiksimulering är likt detta arbete 
baserat på en version av Stams arbete (1999). 

Eld som fenomen är som tidigare nämnts en mycket flitigt använd effekt både inom film och 
datorspel. Då detta arbete fokuserar på optimering av effekten samt även behandlar fenomenet i 
realtid är forskningen mer intressant för dataspelsbranschen. Att rendera effekten med just 
volymetriska tekniker underlättar för användning av fysiksimuleringar för dess utseende istället för 
animering. Att animera verklighetsliknande eldeffekter är mycket svårt och underlättas vid 
användning av fysiksimulering. Vad respondenterna i urvalsgruppen ansåg om eldarna är givande 
för dataspelsbranschen då urvalsgruppen är fokuserad på folk som spelar just dataspel. Resultatet 
samt slutsatsen kring antalet stickprov kan vara relevant för dataspelsbranschen då de pekar på att 
eldeffekter kan renderas med ytterst få stickprov utan att prestera märkbart sämre än med flera 
stickprov. Denna information blir speciellt användbar vid användning av flera eldkällor samtidigt.  

Då arbetet har undersökt de optimering som kan göras har utseendedesignen lagts åt sidan. Detta 
då jag inte har någon erfarenhet av att skapa eldeffekter och det blir då svårt att motivera att den eld 
jag designat faktiskt är snygg. Därför har samma inställningar som använts i det arbete som 
implementationen baseras på använts. Detta gör dock att de slutaster som dragits omfång inte är 
särskilt stort. Eldens utseende påverkas av de utseende bestämmande parametrarna och det är 
mycket möjligt att en annan uppsättning av dessa designparametrar skulle leda till ett annorlunda 
resultat i undersökningen.  

Arbetet innehåller tillräckligt med information om både utförandet och produkten för att kunna 
upprepas. Den produkt som användes undersökningen finns bifogad på ett fysiskt medium. Där 
finns även tillgång till all källkod som producerats och används. Implementationen använde sig inte 
av någon mjukvara eller kod som krävde speciella rättigheter utan kan användas utan svårigheter. 
Implementationen är beroende av en version av Unity 3D (2014) som finns tillgänglig gratis. 
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Implementationen är dock inte hårt bunden till Unity 3D utan kan modifieras till att fungera med 
andra motorer utan större tidsståtgång. 

Ur samhällsetisk synvinkel är forskningen positiv då den har potentialitet att rädda liv. Vetskap 
kring hur människor uppfattar eld och andra vätskor samt hur dessa vätskor kan simuleras och 
renderas i realtid kan vara mycket användbart vid olika typer av simulationer. En simulation av en 
villabrand, skogsbrand eller liknande kan ge information som i längden kan vara livsavgörande. Då 
Navier-Stokes kan användas för att simulera andra sorters vätskor kan även arbetet vara intressant 
vid översvämningssimulationer samt liknande simulationer där vätskor simuleras och renderas i 
realtid. Arbetet i sig har inte någon moralisk inverkar, värken positivt eller negativt. Detta då 
genomförandet inte har en direkt inverkan på miljön eller människor. Exempel på hur arbetet kan 
vidarearbetas för att hjälpa samhället presenteras i kapitel 7.3.   

7.3 Framtida arbete  
Här presenteras de steg som skulle kunna tas om arbetet skulle fortsätta, båda i det korta samt långa 
perspektivet. Om arbetet fortsatt några extra dagar hade fler respondenter kunnat användas för att 
se om de slutsatser som dragits kan förstärkas. En djupare analys av till exempel den ordningsföljd 
som respondenterna sett scenerna hade kunnat utföras. Den analysen blir lättare att göra med ett 
högre antal respondenter.  

Om arbetet fortsatt en längre tid hade nya gränsvärden kunna fastställts genom en pilotfas som 
liknar undersökningen mer. Det är då viktigt att hitta den gräns där respondenterna inte finner 
effekten tillfredställande. Gränsvärdet för antalet stickprov är i nuläget för högt. Den nya pilotfasen 
skulle fokusera på att säkerställa pålitliga gränsvärden för antalet stickprov. En annan intressant 
aspekt vore att testa vad respondenterna anser om ett högre antal eldeffekter i samma scen och 
vilken inverkan parametrarna får i ett sådant fall.  Undersökningen skulle även kunna upprepas med 
en annan uppsättning designparametrar som enbart modifierar effektens utseende för att 
kontrollera resultatets styrka vid olika utseenden hos elden.   

Resultatet skulle även kunna vara relevant för forskning inom Serious Games (2014) och liknande 
områden då det där kan vara användbart att efterlikna verklig eld. Värt att notera är att 
respondenterna graderat effekterna efter hur bra de ser ut och inte efter hur verkliga de ser ut. 
Utöver det så kan forskningen vara relevant för Guru Games™ (2014) som utvecklar ett skräckspel 
där en stor del av skärmen kommer fyllas av elden från en fackla under stora delar av spelet. I båda 
dessa fall skulle dock en vidare forskning vara önskvärt då den samlade datamängden skulle kunna 
vara större. 

En vidareforskning där eldsimulationen kopplas ihop med en simulerad villabrand hade även kunna 
utföras. Det är då viktigt att säkerställa att respondenten uppfattar elden som trovärdig för att kunna 
analysera beteendet. Det innebär även att en stor mängd eld visas samt simuleras i realtid. Elden 
måste även sprida sig korrekt vilket kräver ytterligare beräkningskraft. Utöver detta måste även 
miljön renderas. Det blir därför viktigt att veta hur eldeffektens parametrar skall prioriteras för att 
finna en bra balans mellan visuellkvalité och beräkningskostnad. 
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