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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker om de existerande algoritmerna Marching cubes och Perlin noise 

kan användas för att procedurellt generera terräng. Implementationen av dessa algoritmer 

genererar en terräng som representeras som en tredimensionell volym, för att lösa problem 

som kan uppkomma när terrängen representeras av ett tvådimensionellt höjdfält. Vidare 

parallelliseras kombinationen av dessa algoritmer och anpassas för körning på GPU, där 

experiment visade att parallelliseringen gav prestandaökning och således kortare 

genereringstider. 

Nyckelord: Terränggenerering, GPGPU, Volymetrisk terräng, Marching Cubes, 

Perlin Noise 
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1 Introduktion 

 
Hårdvara i datorer och spelkonsoler är under konstant utveckling. Många av de ändringar 

som utvecklingen fört med sig sedan sekelskiftet har gett uppkomst till tekniker som, till 

exempel, att använda grafikprocessoreneheten till andra beräkningar än grafikberäkningar. 

Arkitekturen tillåter att parallella beräkningar kan genomföras snabbare än på den centrala 

processorenheten. 

Allteftersom hårdvaran blir bättre, med avseende på att göra beräkningar snabbare, så ställs 

även mer krav på grafik i spel. Hårdvara med mer beräkningskapacitet innebär bland annat 

att fler polygoner kan behandlas samtidigt som applikationens interaktivitet bibehålls. 

Vidare har utvecklingen av hårdvara gett upphov till, bland annat, mer sofistikerade 

algoritmer för till exempel ljusberäkning. Dessa aspekter tillåter spel att se mer realistiska ut.  

Spel som utspelar sig i en utomhusmiljö brukar innehålla någon typ av terräng. Samma krav 

ställs på terrängen som andra delar av spelets grafik: att den ska se realistisk ut och då 

innehålla element som kan återfinnas i naturen i verkligheten. Mycket forskning har 

bedrivits för att skapa fraktaler och algoritmer som kan användas för att skapa terräng med 

hög realism. Dock lider vissa av dessa lösningar av ett gemensamt problem: komplexa, 

utifrån ett terränggenereringsperspektiv, naturligt förekommande element såsom grottor 

och överhängningar är inte en del av algoritmerna i sina grundutföranden. Lösningar som 

inte lider av detta problem innebär oftast att en extra dimension av beräkningar måste göras. 

I detta arbete presenteras en algoritm som genererar terräng vars representation är en 

volym, vilket ämnar lindra dessa problem. Arbetet visar således en riktning för vidare studier 

inom området. Algoritmen är en kombination av redan existerande algoritmer som används 

för att generera polygoner utifrån en volym av information tillsammans med en brusalgoritm 

som används som grund för många terränggenereringsalgoritmer. Den nya algoritmen 

presenteras också som parallelliserad variant och implementeras för körning som seriell på 

den centrala processorenheten och parallell på grafikprocessorenheten, för att mäta och 

jämföra tidseffektiviteten för genereringen på båda beräkningsenheter. 
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2 Bakgrund  

Spel är ett underhållningsmedium som blir allt större och mängden spel ökar ständigt. 

Samtidigt som fler spel släpps utvecklas tekniker inom spelutveckling. Ett exempel på detta 

som är väldigt tydligt är hur grafiken i spel har utvecklats. Den generella riktningen för 

speltitlar som är skapade av stora spelstudior är att grafiken blir mer och mer realistisk. 

Framförallt tillåts detta av att hårdvaran blir bättre och bättre (Owens et al., 2008).  

Figur 1 visar grafik från spelet The Legend of Zelda: Ocarina of time (släpptes år 1998), till 

konsolen Nintendo 64; en av de tidigaste spelkonsolerna att innehålla 3D-grafik uppbyggd 

av polygoner. Bilden har också wireframe-grafik kombinerad med vanlig grafik för att visa 

antalet polygoner på skärmen. Figur 2 visar ett annat spel ur samma spelserie: The Legend 

of Zelda: Twilight Princess, som släpptes till spelkonsolen Wii, år 2006. Precis som figur 1 

visar bilden också wireframe-grafik. Dessa två bilder visar ett exempel på vilken riktning 

utvecklingen av grafik har haft de senaste åren: bilderna visar bland annat att hårdvaran kan 

göra beräkningar på fler antal polygoner under realtid. Samtidigt har andra tekniker såsom 

tekniker för ljussättning blivit mer sofistikerade och kan således porträttera ett mer 

realistiskt belysningsscenario. 

 

Figur 1 Skärmdump från spelet The Legend of Zelda: Ocarina of Time, med 
wireframe-grafik över 
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Figur 2 Skärmdump från spelet The Legend of Zelda: Twilight Princess, med 
wireframe-grafik över 

2.1 Terräng 

2.1.1 Definition 

För spel som utspelar sig i en miljö som representerar en utomhusmiljö är en stor del av 

denna miljö den terräng som spelaren rör sig på. Terräng definieras som en typ av geometri, 

i detta fall, som beskriver en yta av land (Wikipedia, 2016c). I denna rapport definieras 

terräng som ett slags fundament till miljöer som skall ge intrycket av att vara skapade av 

naturen. Byggnader och andra anläggningar är således inte en del av terrängen, då dessa 

porträtteras som att vara skapade för hand av någon form av intelligens. Ett undantag till 

definitionen är gruvor. Gruvor är så lika grottor att skillnaden mellan dessa inte särskiljs i 

detta terränggenereringsscenario. Utifrån ett perspektiv som behandlar spelutveckling och 

datorgrafik så är terrängen en kontinuerlig geometri. Oftast är geometrin så stor att inte hela 

geometrin syns samtidigt. 

2.1.2 Generering 

Terrängen ställs inför samma krav som andra delar av spelets grafik; i många fall betyder det 

också att terrängen behöver ha hög detaljrikedom för att fler detaljer skall synas och ge ett 

intryck av realism. Att skapa en sådan stor och detaljrik terräng kan innebära problem från 

olika aspekter: 1) en utvecklare måste skapa terrängen för hand och 2) all information om 

terrängen måste sparas i någon form av minne (Togelius et al., 2013). Eftersom minnet är en 

begränsad resurs och inte bara används till att spara information om terräng i spel, så måste 

denna resurs användas sparsamt. Det finns generellt två olika sätt att lösa ovanstående 

problem på: 

 För hand skapa en höjdkarta och använda denna för att under körning generera 

terräng. All information som behövs för att representera terrängen kan då få plats i 

en textur. Detta löser bara problem 2, eftersom en utvecklare fortfarande måste 
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skapa höjdkartan. Figur 3 och figur 4 visar exempel på hur en höjdkarta kopplas till 

generering av terräng 

 Använda algoritmer för att skapa terräng under körning. Detta kan göras med hjälp 

av brus eller fraktaler. Detta sparar mer plats än att skapa en höjdkarta i form av en 

textur, dock ger det mindre möjlighet för utvecklarna att kontrollera terrängens 

utseende (Li et al., 2015). 

 

Figur 3 Höjdkarta, skapad för hand, som textur 

 

Figur 4 Terräng genererad från höjdkartan i ovanstående figur 

I många fall så finns det inte tillräckligt primärminne (RAM) för att hålla hela terrängen i 

minne samtidigt. Därför finns lösningar där terrängen genereras under körning. Kravet på 

dessa lösningar är då att terrängen skall kunna genereras i realtid för att programmets 

interaktivitet skall bibehållas och utritningen av spelet inte går under människans kapacitet 

att urskilja enskilda bilder i en bildserie. Optimalt bör genereringen, tillsammans med annan 

spellogik då inte ta längre tid än 16-33 millisekunder (Humes et al., 2009). Detta motsvarar 

30-60 bilder per sekund. 
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1985 introducerade Ken Perlin en typ av brus som senare har fått namnet Perlin noise. 

Perlin använde sig av detta brus för att skapa realistiska procedurellt genererade texturer; 

Bland annat texturer för representation av vatten och marmor (Perlin, 1985). 

Since its introduction more than two decades ago, Perlin noise has found wide 

use in graphics. Perlin noise is fast and simple, and has continued to be the 

workhorse of the industry.  

(Lagae et al., 2010) 

Perlin noise har visat sig vara intressant för inte bara generering av texturer, utan även för 

att procedurellt generera terräng; Resultatet genom addition av brus i olika frekvenser kan 

användas för att modellera ett landskap (Musgrave et al., 1989). Denna addition kan således 

också appliceras till att användas på Perlin noise. 

2.1.3 Representation 

En variant på terränggenerering med hjälp av algoritmer är att ett höjdfält skapas och 

terrängens polygoner genereras utifrån detta höjdfält (Li et al., 2015). Används höjdkarta i 

form av en textur så är principen densamma, förutom att terrängen skapas för hand. 

Höjdfältet kan således representeras i två dimensioner. Detta innebär att det endast kan 

finnas en punkt, som bestämmer höjden, för varje koordinat i terrängen. På grund av detta 

kan inte grottor och överhängningar genereras (Gamito & Musgrave, 2001). Figur 5 visar en 

illustration av ett höjdfält 

 

Figur 5 Terrängen representerad med hjälp av ett höjdfält 

En annan variant är att representera terrängen som en volym innehållande data som 

representerar volymens utseende. Volymen blir då ett 3-dimensionellt rutnät som innehåller 

punkter av data, så kallade voxlar (Kaufman, 1990), likt en 3-dimensionell variant av pixlar 

som återfinns i digitala bilder för att representera en del av bilden. Genom att representera 

terrängen som en volym så kan egenskaper såsom grottor och överhängningar skapas, 

eftersom terrängen inte längre är begränsad till att representeras av ett 2-dimensionellt 

höjdfält (Santamaría-Ibirika et al., 2014).  
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2.1.4 Motivering för procedurell generering 

Terräng som procedurellt genereras ger även möjlighet att skapa världar vars storlek inte 

skulle vara möjlig att uppnå om världarna skulle skapas utan procedurell generering. No 

Man’s Sky (Hello Games, 2009-2016) är ett exempel på ett spel som använder sig av 

procedurell generering av spelinnehåll och även terräng för att skapa ett universum som är 

oändligt stort (Duncan, 2015). Även spelet Minecraft (Mojang, 2009-2016) använder sig av 

procedurell generering av terräng för att skapa stora spelvärldar. Detta innebär att 

spelinnehåll kan skapas utan att utvecklare behöver skapa innehållet för hand, vilket leder 

till mer variation för mindre arbete och även varierande spelvärldar i de fall där 

spelutvecklarna inte längre aktivt utvecklar spelet. 

2.2 Marching Cubes 

Marching cubes (Losensen & Klein, 1987) utvecklades i syfte att skapa sammanhängande 

tredimensionella polygonala ytor för att skapa en tredimensionell modell utifrån lager av 

tvådimensionellt skannade bilder av ett tredimensionellt objekt i ett medicinskt 

sammanhang. Syftet med algoritmen var att hjälpa läkare förstå de skannade bilderna bättre 

genom att representera dem som en sammanhängande modell i stället för tvådimensionella 

skivor av information. 

Algoritmen försöker hitta en polygonal yta genom att jämföra 4 närliggande pixlar i bild k 

med 4 pixlar på motsvarande position i bild k+1. Detta formar en slags logisk kub där varje 

hörn i kuben tilldelas ett så kallat densitetsvärde. Densitetsvärdet bestämmer om hörnet är 

inuti modellen eller utanför modellen. I och med att det finns 8 hörn i den logiska kuben och 

dessa hörn kan ha två olika tillstånd (inuti modellen eller utanför modellen), så finns det 

28 = 256 olika sätt modellens yta kan skära genom just den kuben. Genom att konstatera att 

många av dessa mönster är symmetriska i någon mening så kan detta tal sänkas till 14 unika 

fall. Hörnens densitetsvärde kombineras till en bit-sträng som används för att slå upp i en 

lista vilka kanter i kuben som skall sammankopplas. Interpolering används för att ta reda på 

vart på kanten mellan de två hörnen det nya hörnet av polygonen skall placeras. Därefter 

skapas polygonen som representerar den logiska kubens del av modellen, varpå kuben 

”marscherar” vidare till nästa position för att upprepa samma process. 

Algoritmen behöver inte bara användas i medicinskt syfte, utan kan appliceras på fler 

områden, förutsatt att det finns möjlighet att få fram densitetsvärden. Figur 6 visar en 

visualisering av algoritmen. 
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Figur 6 Visualisering av Marching cubes 

2.3 Beräkningar på grafikprocessor 

Utvecklingen av grafikhårdvara har gjort att arkitekturen i de grafikprocessorer som har 

skapats har ändrats det senaste sekelskiftet (Owens et al., 2008): grafikprocessoreneheterna 

har gått från att ha ett fast beteende med få konfigurationsmöjligheter till att bli näst intill 

helt programmerbara. Detta har gett uppkomst till ett uttryck som kallas ”General-purpose 

computing on graphics processing unit” (GPGPU), som handlar om att inte bara beräkna 

grafikrelaterade beräkningar på grafikkortet utan också använda grafikkortet för andra mer 

generella beräkningar, som har en mer parallell natur (Owens et al., 2008).  

2.3.1 GPGPU och spel 

Det finns också beräkningar i spel som passar bra att parallellisera. Exempel på detta är fysik 

och hur fysiska objekt interagerar. Både PhysX (Nvidia, 1993-2016) och Havok Physics 

(Havok, 1998-2016) är fysikmotorer som använder sig av GPU för att göra parallelliserade 

fysikberäkningar. Dessa två motorer återfinns i många stora speltitlar (Wikipedia, 2016a, 

2016b) som är skapade av stora väletablerade spelföretag.  

Li et al. (2015) föreslår också en lösning för terränggenerering som använder parallelliserade 

beräkningar på GPU, för att uppnå en snabbare generering. Denna lösning använder sig av 

en variant av Perlin noise för att skapa höjdinformation över en terräng. Lösningens resultat 

är ett höjdfält som beskriver terrängen och terrängen kommer således inte att innehålla 

några grottor eller överhängningar i algoritmens grundutförande.  
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3 Problemformulering  

Procedurell generering av spelinnehåll (engelska: procedural content generation for games, 

PCG-G) är en teknik som kan användas för att skapa mer innehåll i spel genom att generera 

innehåll istället för att skapa innehållet för hand (Santamaría-Ibirika et al., 2014), vilket 

leder till att begränsade resurser i form av utvecklare kan tilldelas andra delar i utvecklingen 

av spelet. Detta innebär, bland annat, att större spel kan skapas utöver vad som skulle vara 

möjligt om innehåll skulle skapas för hand. Vidare kan PCG-G bidra till mer varierat 

spelinnehåll och även eventuellt nytt innehåll efter att utvecklarna har slutat utveckla spelet. 

Procedurell generering av terräng är ett område som är en del av PCG-G. Procedurell 

terränggenerering kan ske med hjälp av många olika tekniker. Dessa tekniker baseras på 

användning av brus, fraktaler eller andra algoritmer för att skapa information om terrängen 

(Perlin, 1985; Santamaría-Ibirika et al., 2014). Denna information kan sedan vara 

representerad som höjdfält eller som en volym. Tidigare forskning har fokuserat mer på att 

skapa algoritmer för att generera realistisk terräng (Musgrave et al., 1989), mindre forskning 

har bedrivits inom hur denna terräng ska representeras. Att representera terrängen med 

höjdfält medför färre beräkningar än om terrängen skulle representeras med hjälp av en 

volym. I ett scenario där algoritmerna är mer intressanta än själva representationen så 

används den representation som kräver minst beräkningar; nämligen höjdfält. Terrängen 

representeras då i två dimensioner där varje koordinat i terrängen har en viss höjd (Li et al., 

2015). I och med detta kan inte grottor och överhängningar existera i en terräng som 

representeras av ett höjdfält (Gamito & Musgrave, 2001), eftersom dessa fenomen är så 

komplicerade att de skulle behöva en dimension till i representationen för att beskrivas. 

Detta är ett problem eftersom att realistisk terräng bör innehålla dessa fenomen, då 

terrängen försöker porträttera en verklighet som faktiskt innehåller dessa fenomen.  

Syftet med detta arbete är att undersöka existerande algoritmer som kan användas för att 

lösa problem som uppstår när höjdfält används för att representera terrängen. Arbetet visar 

på en annan riktning för vidare forskning och är således inte ämnat att lösa alla problem som 

kan uppstå. Terrängen som skapas i detta arbete representeras som en volym. Arbetet 

presenterar en algoritm som är en kombination av Marching cubes och  Perlin noise, där 

Perlin noise används för att generera densitetsvärden. Då lösningen inte har något krav på 

att terrängen skall se realistisk ut så används en algoritm som är välanvänd och grund för 

många olika procedurella terränggenereringsalgoritmer och är således, sedan länge, en väl 

beprövad algoritm (Lagae et al., 2010).   

Kombinationen av dessa algoritmer genererar en terräng som representeras av en volym. 

Eftersom volymer, i jämförelse med höjdfält, kräver fler beräkningar anpassas 

kombinationen av dessa algoritmer för parallellberäkning för att kunna köras på GPU, 

samtidigt som en seriell version av algoritmen körs på CPU. Frågor som besvaras med dessa 

algoritmer är:  

 Är genereringen på GPU snabbare än likadan generering på CPU och i så fall hur 

mycket? 

 Är genereringen så tidseffektiv att terräng kan genereras under körning för att inte 

begränsa terrängens virtuella storlek till vad som får plats i primärminnet? Kan 

därmed genereringen utnyttja att Perlin noise är kontinuerlig för att kunna skapa en 
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terräng som, i teorin, är oändligt stor, där endast en del av terrängen syns och 

existerar i primärminne samtidigt? 

Hypotesen är att genereringen på GPU kommer vara mer tidseffektiv och en effekt av detta 

är att en terräng med fler polygoner kommer kunna genereras inom en tid som gör att 

interaktiviteten med applikationen bibehålls. Mer polygoner innebär att terrängen har högre 

upplösning och utifrån ett grafiskt perspektiv mer detaljer. Hypotesen baseras på resultatet 

som Li et al. (2015) presenterade, där genereringen som exekverade på GPU var överlag 

snabbare än den som kördes på CPU.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att testa hypotesen har en testmiljö utvecklats. Testmiljön genererar terräng på både 

CPU och GPU och mäter tidseffektiviteten för genereringarna på vardera beräkningsenhet. 

Vidare renderas även terrängen för att ge en visuell representation av terrängen. De data 

som resultatet består av är data som representerar ett basresultat. Därför mäter endast 

testmiljön tidsåtgången för genereringen och inte utritningen. För att åstadkomma en 

mätning av endast generering och inte också utritning så genererar, bland andra, Olsen 

(2004) terrängen först och mäter tidsåtgången. Därefter renderas terrängen för att grafiskt 

visa terrängen. Detta liknar också den metod som Santamaría-Ibirika et al. (2014) använder. 

Testmiljön för detta arbete har således utvecklats för att generera terrängen först samtidigt 

som tiden för generering mäts, varpå terrängen renderas ut för att ge en grafisk 

representation av terrängen. Detta leder till en separation av utritning och generering och 

således blir resultatet oberoende av den tid det tar att rita ut terrängen. Resultatet 

representerar då endast tidsåtgången för terränggenereringsalgoritmen, vilket är av intresse 

för arbetet. 

Li et al. (2015) presenterar en algoritm som är parallelliserad och exekverar på GPU. Denna 

algoritm jämförs med en seriell algoritm som exekverar på CPU. Eftersom 

beräkningsenheternas arkitektur skiljer sig på så sätt att CPU är skapad för att exekvera 

seriellt och GPU är skapad för att exekvera parallellt så innebär det en viss rättvisa eftersom 

algoritmerna är anpassade för beräkningsenheten som exekverar algoritmen. 

Kombinationen av algoritmer som presenteras i detta arbete implementeras därför som 

seriell variant på CPU och parallell variant på GPU. Dock är det problematiskt att fastställa 

att de båda varianter av algoritmer är likvärdigt optimerade. Det resultat som presenteras i 

detta arbete visar dock på att detta problem är försumbart då resultatet liknar det resultat 

som Li et al., (2015) presenterade: tidsåtgången för generering på CPU växer i högre grad än 

tidsåtgången för generering på GPU och skalar således sämre, med anseende på tidsåtgång, 

för fler beräkningar genom generering av större terränger. 

Experiment kan inte testa, eller visa alla möjliga utfall av terränger och tiden det tar att 

generera dessa. Experiment kan heller inte garantera att mätvärdet alltid kommer vara 

detsamma, sämre eller bättre. Ett annat sätt att presentera resultatet skulle således vara 

genom att analysera algoritmen. Problematiken som uppstår med att analysera algoritmen 

är att analysen endast skulle visa värsta fallet av tidsåtgången för genereringen. I kontrast till 

analys så skulle experiment, i detta fall, ge ett resultat som representerar ett praktiskt 

scenario, vilket stämmer mer överens med vad som efterfrågas i problemformuleringen.  

Vidare är det svårt att utvinna data som representerar tid genom att analysera algoritmen. 

För att kunna avgöra om genereringen kan köras i realtid så måste resultatet, per definition, 
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mätas i tid. Även tidigare arbeten (Li et al., 2015; Olsen, 2004; Santamaría-Ibirika et al., 

2014) använder experiment för att mäta tid på terränggenerering, av just den anledningen 

att tid är en fundamental faktor att mäta inom området när lösningen har ett realtidskrav. 

Med hjälp av denna testmiljö har därför experiment utförts. Li et al. (2015) använder en 

metod som går ut på att ändra terrängens storlek mellan genereringar för att se hur 

terrängens storlek påverkar genereringstiden. Detta är av intresse eftersom större terränger 

innebär större spelfält för spel att utspela sig på. Det är således av intresse att undersöka hur 

stora terränger som kan genereras där genereringen fortfarande håller realtidskravet, samt 

undersöka hur tidsåtgången för genereringen skalar med terrängens storlek. Därför 

innehåller testmiljön parametrar för att ändra hur stor terräng som genereras. Detta är tätt 

kopplat med antalet polygoner som genereras av algoritmen. För experimentet ökas 

parametern. Vid varje ökning genereras terräng på CPU och GPU samtidigt som tid mäts för 

de olika genereringarna. Ett diagram ställs upp för att visa tidseffektiviteten för CPU och 

GPU sida vid sida. Genom att ställa upp diagrammen sida vid sida så kan skillnaden i 

genereringstid mellan enheter visas tydligt.  Flera tester kommer utföras vid varje ökning av 

parametern och ett medelvärde av resultaten av dessa tester är vad som kommer presenteras 

som mätpunkt i diagramet, för att få ett mer generaliserbart resultat.  



 11 

4 Implementation  

Den algoritm som presenteras i detta arbete är implementerad i två olika versioner: En 

seriell och en parallell version. Även om dessa två versioner är menade att vara så lika som 

möjligt så skiljer sig dessa ändå från varandra i någon mån. Algoritmerna delar upp världen i 

kuber och genererar terräng inom dessa. Storleken på dessa kuber är godtycklig och kan 

specificeras i den testmiljö som utvecklats. Dessa kuber innehåller flera mindre kuber 

(voxlar) som motsvarar de logiska kuberna i algoritmen Marching Cubes. Storleken som 

specificeras i testmiljön bestämmer hur många av dessa voxlar som används vid generering 

av terrängen. Det som skiljer versionerna av algoritmen åt är hur voxlarna i dessa kuber 

itereras över och när beräkningar för densitetsvärden görs. 

4.1 Algoritmer 

Den seriella versionen av algoritmen har implementerats med programmeringsspråket C++. 

Den parallella versionen av algoritmen har implementerats med hjälp av biblioteket OpenCL 

(Khronos Group, 2000-2016b). OpenCL är en plattformsoberoende lösning för GPGPU som 

samtidigt kopplar isär GPU-beräkningar från utritning av geometri: något som inte sker vid 

användande, i samma syfte, av shaders i OpenGL (Khronos Group, 2000-2016a) eller 

DirectX (Microsoft, 1975-2016). Anledning till att shaders inte används i detta arbete är för 

att koppla isär utritning och generering för att endast mäta tiden det tar att generera 

terrängen, oberoende av tiden det tar att rita ut terrängen. Det ger då samtidigt möjligheten 

att kunna flytta genereringen av terrängen till andra delar av programmets flöde. 

För att kunna rita ut terrängen som genereras så sparas alla värden för polygonhörn i en 

vektor med flyttal. Eftersom elementen i vektorn representerar hörn i en tredimensionell 

rymd så tolkas element i vektorn om 3. Det vill säga de 3 första elementen beskriver 

positionen för ett hörn. Nästkommande 3 element beskriver positionen för nästa hörn, och 

så vidare. Detsamma gäller för polygonhörnens normaler, som sparas i en annan vektor med 

flyttal. 

4.1.1 Seriell 

Den seriella versionen av algoritmen itererar seriellt över alla dimensioner i en bestämd 

ordning. Eftersom beräkningarna sker seriellt så går det att förutsätta att åtkomst till den 

buffert som håller densitetsvärden är exklusiv. Densitetsvärden beräknas för varje hörn på 

voxlarna. Det innebär att hörn kan dela densitetsvärden och således behövs åtkomst till 

samma element i bufferten med densitetsvärden vid olika tillfällen. Men eftersom den 

seriella versionen av algoritmen kan garantera exklusiv tillgång till element i bufferten vid 

alla tillfällen så behövs ingen åtgärd för synkronisering av läsning och skrivning till 

bufferten. 

Att tillgången till bufferten av densitetsvärden är exklusiv innebär att densitetsvärden kan 

beräknas under samma iterering som polygoner för terrängen beräknas, till skillnad från den 

parallella versionen av algoritmen. 

Se Appendix A för pseudokod för den seriella algoritmen. 



 12 

4.1.2 Parallell 

Den parallella versionen av algoritmen itererar parallellt över alla voxlar. Det finns då ingen 

garanti för ordningen som voxlar processeras i. De trådar som gör beräkningarna kan även 

pausas för att en annan tråd skall exekvera. Detta innebär att algoritmen måste 

implementeras på så sätt att trådar inte skriver på samma ställe i en buffert samtidigt. 

Därför har genereringen av polygoner och genereringen av densitetsvärden delats upp i två 

pass för den parallella versionen av algoritmen. Första passet beräknar densitetsvärden: 

Varje tråd kopplas till ett index för densitetsbufferten och har i uppgift att generera 

densitetsvärde för det elementet i bufferten.  

När första passet är färdigt och alla densitetsvärden garanterat har genererats så kan 

polygoner för terrängen börja beräknas, eftersom trådar då endast behöver läsa ur bufferten 

som innehåller densitetsvärden. Beräkningen av polygoner sker på samma sätt som för den 

seriella versionen av algoritmen, med undantag för annorlunda operationer på grund av 

olikheter i programmeringssyntax för GPU och CPU.  

Varje tråd har ett exklusivt omfång av element i vardera buffert. Detta omfång är av olika 

storlek i vardera pass; ett omfång av 1 element i första passet och 16 element i andra passet. 

Således kan varje tråd skriva inom detta omfång samtidigt som garanti hålls att andra trådar 

inte skriver på samma ställe. En negativ aspekt med detta är att vektorn som innehåller data 

om polygonhörn blir uppdelad och kan då innehålla många tomma element mellan element 

som är relevanta. Den seriella versionen av algoritmen har inte samma grad av uppdelning. 

Dock har den versionen i stället tomma element efter alla relevanta element, eftersom 

vektorn som håller informationen om polygonhörnen ändå måste vara tillräckligt stor för att 

inte riskera att den får slut på plats om tillräckligt många polygonhörn genereras. 

Den parallella versionen av algoritmen har också en seriell del. Denna del är till för att samla 

index för hörn så att korrekta polygoner kan ritas ut. Även om hörnindex kan genereras på 

GPU så blir utritningen mer optimerad eftersom antalet polygonhörn är få i jämförelse med 

storleken på vektorn som dessa sparas i. Det skulle således innebära ett antal index som inte 

var relevanta för utritning och då även slösad beräkning för utritningen. Vektorn med index 

skulle få ett liknande utseende som vektorn med polygonhörn som genererats på GPU: det 

vill säga att det existerar tomma element mellan relevanta element. Även om utritningstiden 

inte mäts så behöver ändå genereringen skapas för ett praktiskt scenario. 

Se Appendix B för pseudokod för den parallella algoritmen. 

4.1.3 Beräkning av polygoner 

Beräkningar av polygoner sker utifrån den algoritm som Lorensen & Klein (1987) 

presenterat; Marching Cubes. Algoritmen beräknar ett index för den logiska kub (i detta 

kapitel voxel) som behandlas. Detta index beräknas genom att lägga ihop hörnens avrundade 

densitetsvärden till en bit-sträng. Utifrån detta index kan värden hämtas ur en tabell. Dessa 

värden beskriver vart på voxelns kanter de nya polygonernas hörn skall finnas. Hörnen för 

dessa polygoner interpoleras mellan kanternas hörn i voxeln beroende på vilket reellt 

densitetsvärde de olika hörnen i voxeln har. Genom denna interpolering kan en slätare yta 

skapas. Skillnaden mellan interpolering och icke interpolering visas i figur 7 och figur 8. 
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Figur 7 Interpolering mellan hörn 

 

Figur 8 Ingen interpolering mellan hörn 

4.1.4 Densitetfunktion 

En tredimensionell version av Perlin noise används för att generera densitetsvärden i 

implementationen. Detta brus tar tre stycken parametrar och konverterar detta till ett unikt 

brusvärde. Eftersom algoritmen är tredimensionell, samtidigt som terrängen representeras 

av en tredimensionell volym, så passar det att använda voxelhörnens position som 

parametrar för brusfunktionen. Som figur 9 visar så fungerar det dock inte att bara använda 

bruset rakt av. För att få en terräng som påminner om verkligheten så måste en mer 

sofistikerad densitetsfunktion konstrueras.  

Adderas i stället flera lager av detta brus i olika skalor så kan en mer realistisk terräng 

modelleras (Musgrave et al., 1989). Vidare används avståndet från origo i höjdled för att 

begränsa genereringen till att innehålla någon form av fundamental marknivå och för att 

terrängens kullar inte skall kunna sträcka sig oändligt högt, som föreslaget av Geiss (2007). 

Till en början användes en brusfunktion som hämtade slumpvalda värden genom att 

beräkna dessa genom matematiska operationer och även bit-operationer. Denna 

brusfunktion resulterade i en bugg som gjorde att polygonhörnens position skrevs över vid 

beräkning av normaler, vilket visas i figur 10. Testningar av olika densitetsfunktioner med 
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olika komplexitet gav uppkomst till teorin att buggen var kopplat till antalet funktionsanrop. 

Alternativet till att använda en brusfunktion som genererar brusvärden var att använda en 

brusfunktion som i stället slår upp fördefinierade slumpade värden i en tabell och således ger 

en mer optimerad Perlin noise-funktion med färre funktionsanrop. 

 

Figur 9 Generering av terräng med endast brus som densitetsfunktion 

 

Figur 10 Problematik vid för många funktionsanrop 

4.2 Testmiljö 

De olika versionerna av algoritmen hålls i var sin generatorklass. Gemensamt delar dessa 

klasser en gemensam subklass. Denna design tillåter att byta generator under körning för att 

testa den ena efter den andra. Vidare används SDL (SDL Community, 1998-2016) för 

utritning av terrängen. 

Testmiljön tillåter användaren att skapa ett eget test, eller köra ett antal fördefinierade 

tester. Egenskapade tester tillåter användaren att specificera hur många olika genereringar 

som skall köras och vilken storlek på terrängen som skall genereras. Därefter presenteras 

användaren med ett medelvärde på hur lång tid det tog att generera en bit terräng. De 

fördefinierade testerna använder samma funktionalitet för att köra 30 genereringar med 

konstant ökande terrängstorlek från 8 (23) voxlar till 884736 (963) voxlar, eller till 3375000 

(1503) voxlar under 64bitars-versionen av programmet. Efter att ett test har körts så ritas 

terrängen ut för att ge en visuell representation av terrängen. 
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Beroende på hur många polygoner som behöver behandlas i varje voxel så kan det medföra 

att olika voxlar tar olika tid att generera. Olika tid för generering av voxlar innebär även att 

det tar olika summerad tid för att generera terrängen inom den större kuben. För att 

generalisera tidsmätningen så behövs således flera mätningar göras på olika terränger. I 

testmiljön uppnås denna generalisering genom att byta position på genereringen när flera 

genereringar utförs efter varandra. Således genereras olika terräng med olika tidsresultat. 

Ett genomsnitt av summan av dessa tidsresultat presenteras, enligt figur 12. Genomförs fler 

genereringar ges ett genomsnitt som konvergerar mot ett mer generellt värde på 

genereringstiden.  

 

Figur 11 Testmiljön med den visuella representationen av genererad terräng 

 

Figur 12 Exempelutskrift från en körning. Tiden visas i millisekunder 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras de resultat som uppmätts över terränggenerering med hjälp av 

den testmiljö som skapats. Utöver att redovisa resultaten i tabeller så presenteras resultaten 

i diagram för att visa sambandet mellan terrängstorlek och tidsåtgång för 

terränggenereringen.  

5.1 Presentation av undersökning 

Alla tester som beskrivs i detta kapitel utfördes på en dator med följande hårdvara: 

 AMD FX-6100, 4.0GHz 

 Gigabyte Nvidia GeForce GTX 650Ti  

5.1.1 Övergripande test 

För att fastställa ett område att mäta data från så utfördes först ett mindre övergripande test. 

Detta test mätte tidskomplexitet på de olika implementationerna av algoritmerna. Terräng 

genererades genom 30 tester med en terräng av storleken 163 samt 643 voxlar för att få två 

mätpunkter, bestående av ett medelvärde för genereringstid, att jämföra. En graf över tiden 

det tog att generera dessa terränger visas i Figur 13. Resultatet av mätningarna visar på att 

GPU genererar terräng på kortare tid jämfört med CPU. 

 

Figur 13 Resultat från övergripande test 

Vid efterföljande tester är testmiljön utformad att generera olika terränger och presentera ett 

medelvärde på genereringstiderna, se kapitel 4.2. För att ta reda på hur många efterföljande 

tester som bör köras för att få ett generaliserbart genomsnitt av tiden för 

terränggenereringen, så genererades en terräng med storlek 163  voxlar med olika antal 

tester. Figur 14 och figur 15 visar att medelvärdet börjar konvergera mot ett konstant värde 

runt 5000 tester. Därför valdes nästkommande tester att köras 5000 gånger för att mäta 

genomsnittstiden för genereringen. 
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Figur 14 Genomsnittstiden för generering på CPU 

 

Figur 15 Genomsnittstiden för generering på GPU 
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5.1.2 Tester 

Med hjälp av testmiljön så utfördes 5000 tester, med generering av olika terränger under 

vardera test. Samma tester utfördes först på CPU och sedan på GPU, samtidigt som 

genereringstiden mättes. Detta upprepades för generering av terränger med storlekar från 43 

voxlar till 1003 voxlar med en ökning på 103 voxlar vid varje nytt test från och med testet för 

103 voxlar. Resultatet av mätningarna visas i tabellen i Figur 16. Samma mätvärden visas 

som en graf i Figur 17. 

Antal voxlar Antal voxlar Tid CPU (ms) Tid GPU (ms) 

43 64 0,01 0,01 
103 1 000 2,19 0,23 
203 8 000 19,09 1,54 

303 27 000 61,04 4,14 
403 64 000 138,81 8,20 

503 125 000 261,60 14,10 
603 216 000 439,38 21,63 

703 343 000 690,40 32,44 
803 512 000 1 017,53 46,12 

903 729 000 1 436,64 63,45 

1003 1 000 000 1 962,02 85,56 

Figur 16 Tabell över mätvärden 

 

Figur 17 Diagram för mätvärden 

Vid terränger med färre voxlar så behöver GPU längre tid för att generera terräng än CPU. 

Tabellen i Figur 18 visar mätvärden från generering på sådana terränger. Dessa genereringar 

har terrängstorlekar på 13 till 103 voxlar, med en explonentiell ökning av antal voxlar, enligt 

tabellen i figur 18. Samma mätvärden visas i diagrammet i Figur 19. Skärningspunkten där 

GPU blir mer tidseffektiv är enligt dessa figurer runt 63 voxlar. 
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Antal voxlar Antal voxlar CPU (ns) GPU (ns) 

13 1 4 563,8 424 609 
23 8 27 737,2 427 660 
33 27 88 270,4 495 234 
43 64 209 490 593 640 
53 125 399 697 639 131 
63 216 660 102 675 288 
73 343 1.03E+06 735 427 
83 512 1.50E+06 780 836 

93 729 2.10E+06 806 437 

103 1000 2.84E+06 858 512 

Figur 18 Mätvärden över terränger med färre voxlar  

 

Figur 19 Diagram för mätvärden över terränger med färre voxlar 

5.2 Analys 

Resultaten från mätningarna visar att genereringstiden för den seriella algoritmen ökar med 

𝑥3 när antalet voxlar ökar med 𝑥3. Således kan en slutsats dras om att genereringstiden för 

algoritmen ökar linjärt med antalet voxlar. En linjär ökning visas inte i diagramen på grund 

av hur testmiljön är utformad. Således är inte axeln över antal voxlar linjär, utan 

polynomisk. Vidare visar mätningarna att tiden för generering med hjälp av den parallella 

algoritmen inte skalar i samma grad som för den seriella algoritmen. Dessa resultat liknar de 

resultat som Li et al. (2015) kom fram till i sitt arbete, där tiden för generering växte på 

liknande sätt som resultatet ovan. Li et al. (2015) fick även resultat som visade att GPU 

kunde generera större terränger på kortare tid än CPU.  

För terränger med färre voxlar kräver genereringen kortare tid vid användning av den 

seriella algoritmen som exekverar på CPU jämfört med den parallella som exekverar på 

GPU. Men med en terrängstorlek på större än 63 voxlar så tar det längre tid att generera 

terräng med hjälp av den seriella algoritmen, i jämförelse mot den parallella algoritmen.  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000

Ti
d

 (
n

s)
 

Antal voxlar 

CPU

GPU

≈ 63 voxlar 



 20 

Båda algoritmerna klarar i viss mån att hålla det realtidskrav som ställdes i grundfrågan. 

Algoritmerna klarar att generera olika antal polygoner beroende på om kravet ligger på 1) 16 

millisekunder eller 2) 33 millisekunder. Den seriella algoritmen klarar att behandla 

någonstans mellan 1000 voxlar till 8000 voxlar för krav 1 och någonstans mellan 8000 till 

16000 voxlar för krav 2. Den parallella algoritmen kan behandla fler voxlar och då generera 

fler polygoner under samma tidskrav: mellan 125000 till 216000 voxlar för krav 1 och 

mellan 343000 till 512000 krav 2. Figur 20 visar en terräng med storlek 148877 (533) 

voxlar; En generering som är möjlig med hjälp av den parallella algoritmen, samtidigt som 

krav 1 uppfylls. Figur 21 visar en terräng som skulle vara möjlig att generera med hjälp av 

den seriella algoritmen, samtidigt som krav 1 uppfylls. Figuren visar en terräng med 6859 

(193) voxlar. 

 

Figur 20 Terräng 148877 voxlar 

 

Figur 21 Terräng 6859 voxlar 
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5.3 Slutsatser  

Båda algoritmerna klarar av att generera terräng i realtid, enligt de krav som ställts på 

lösningen. Men under samma tid så klarar algoritmerna att behandla olika antal mängd 

voxlar. Givet kravet för realtid så klarar den parallella algoritmen att generera fler polygoner 

än den seriella algoritmen. Däremot har den seriella algoritmen lägre tidsåtgång vid 

terränger som innehåller färre än, för testerna, 63 voxlar. Detta beror på att den parallella 

algoritmen introducerar extra tidsåtgång för att tekniskt förbereda grafikprocessorn för 

beräkningar. Detta syns även i pseudokoden för den parallella algoritmen i Appendix B. I 

och med detta kan en avvägning behöva göras gällande hur många polygoner som önskas 

genereras samtidigt, eftersom att den seriella algoritmen har lägre tidsåtgång vid färre voxlar 

och längre tidsåtgång vid fler voxlar. I jämförelse med den parallella algoritmen så skalar 

den seriella algoritmen sämre, med avseende på tid, med antalet polygoner som genereras. 

Anledningen till att den parallella algoritmen har lägre tidsåtgång än den seriella algoritmen 

för generering vid fler polygoner är på grund av sättet algoritmen är strukturerad. I och med 

att algoritmen kan garantera exklusiv åtkomst för skrivning till den vektor som innehåller 

alla punkter för terrängens polygonhörn kan en tråd således tillåtas att göra beräkningar på 

en voxel i terrängen. I en arkitektur med hundratals trådar som kan exekvera samtidigt 

innebär det att hundratals voxlar kan genereras samtidigt; Något som är omöjligt i den 

seriella algoritmen, där voxlarna behandlas var för sig efter varandra.  

Testerna visar att kombinationen av Marching Cubes (Lorensen & Klein, 1987) och Perlin 

Noise (Perlin, 1985) kan användas för att generera terräng i realtid. Vidare visar testerna att 

hypotesen om att den parallella algoritmen kräver mindre tidsåtgång för att generera terräng 

stämmer, men endast för terränger större än, i detta fall, 63 voxlar. Resultaten av testerna 

besvarar frågan om terräng kan genereras procedurellt i realtid för att kunna generera 

terränger som, i teorin, är oändligt stora. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel görs en sammanfattning av arbetet tillsammans med en diskussion över de 

algoritmer som presenterats i arbetet. Kapitlet avslutas genom att presentera vad som kan 

vara av intresse att undersöka vid framtida arbeten. 

6.1 Sammanfattning 

Målet med detta arbete var att undersöka procedurell generering av terräng. Arbetet belyser 

problem som uppstår då höjdkarta används som representation och även existerande 

lösningar som finns till dessa problem. Arbetet ämnar således undersöka huruvida de redan 

existerande algoritmerna Marching cubes och Perlin noise kan användas för att procedurellt 

generera volymetrisk terräng för att kunna, i teorin, skapa oändligt stora terränger, som 

samtidigt då inte lider av de problem som tidigare nämnts kan uppstå. Två olika versioner av 

algoritmen presenteras; En seriell och en parallell. Dessa två versioner av algoritmerna 

utvecklades för att exekvera på CPU respektive GPU. 

För att testa dessa algoritmer har en testmiljö utvecklats. Denna testmiljö tillåter generering 

av terräng av olika storlekar. Testmiljön har parametrar för hur många efterföljande tester 

som skall köras. Olika terräng är olika komplex och kräver således olika tid för att genereras. 

Därför utvecklades testmiljön för att generera olika terränger vid flera efterföljande test för 

att sedan presentera en genomsnittstid för dessa genereringar. Körning av flera tester ger 

således ett genomsnitt som konvergerar mot ett mer generaliserbart resultat. De data som 

samlades in under de experiment som utfördes bestod av denna genomsnittstid.  

Experiment utfördes med olika antal efterföljande tester för att ta reda på när 

genomsnittstiden började konvergera mot ett värde utan att fluktuera mellan olika antal 

tester. Resultatet av dessa experiment visade att 5000 efterföljande tester var lämpligt för att 

få ett generaliserbart resultat. Nästkommande experiment kördes således 5000 gånger med 

fast ökande terrängstorlek för att ta reda på hur genereringstiden relaterade till terrängens 

storlek. Resultatet av dessa tester visade att både CPU och GPU kan generera terräng inom 

det realtidskrav som ställdes på lösningen. Resultaten visade även att den algoritm som 

exekverade på CPU krävde mer tid än den algoritm som exekverade på GPU när 

terrängernas storlek ökades.  

6.2 Diskussion 

Procedurell generering av spelinnehåll är en teknik som kan tillämpas där variation av 

spelinnehåll kan skapas utan att utvecklare måste skapa innehållet för hand. Inom området 

för procedurell generering av terräng har, som tidigare nämnts, mer fokus legat på själva 

genereringen av terränger och mindre fokus legat på representationen av terrängen. Båda av 

dessa aspekter visar sig vara viktiga för att porträttera en terräng som liknar en verklig 

terräng; Till exempel kan inte terräng som representeras av höjdkarta innehålla grottor eller 

överhängningar (Gamito & Musgrave, 2001). Eftersom detta arbete har fokuserat på den 

aspekt som behandlar representationen av terrängen så innebär det att den 

densitetsfunktion för Marching cubes som presenterats i detta arbete endast är så 

grundläggande som möjligt för att få en terräng var utseende något påminner om en verklig 

terräng, utan att ställa några krav på realism. Detta påverkar det resultat som presenterats i 
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denna rapport. Skulle en mer sofistikerad algoritm arbetas fram så skulle det innebära fler 

beräkningar och således också längre genereringstider. 

Två algoritmer presenteras i arbetet: en seriell algoritm som exekverar på CPU och en 

parallell som exekverar på GPU. Dessa två algoritmer är anpassade för arkitekturen som de 

exekverar på. Dock är modern hårdvara under konstant utveckling (Owens et al., 2008) och 

det innebär också ändringar i hårdvarans arkitektur. Till exempel så innehåller moderna 

processorer ofta fler än en kärna och tillåter då exekvering av flera trådar samtidigt, precis 

som grafikprocessorn, fast inte till samma grad, gällande antal kärnor. Således introduceras 

ett intresse av att inte bara jämföra seriell exekvering på CPU med parallell exekvering på 

GPU, utan även också parallell exekvering på CPU; Något som avgränsades i detta arbete för 

att istället fokusera på en mer noggrann implementation av algoritmer som anpassats för 

arkitekturens grundläggande idé för exekvering: seriell exekvering på CPU och parallell 

exekvering på GPU. 

Eftersom algoritmerna är implementerade i sitt mest grundläggande utförande och 

testmiljön endast är skapad för att testa dessa algoritmer utan interaktion eller feedback från 

externa källor så finns ingen grund för att diskutera etiska aspekter gällande algoritmerna 

eller forskningsetiska aspekter hos undersökningsmetoden. Diskussionen blir snarare 

relevant där algoritmerna implementeras i ett större sammanhang; Eftersom algoritmerna 

endast är implementerade i sitt grundutförande och så generellt som möjligt så innebär det 

att de algoritmer som presenterats i detta arbete skulle kunna implementeras vart som helst 

där generering av terräng är av intresse, vilket skulle kunna inkludera spel vars etik kan 

ifrågasättas. Vidare bidrar arbetet inte speciellt mycket med samhällelig nytta mer än att visa 

på att generering representerad som volym faktiskt går att genomföra och att en 

parallellisering och exekvering på GPU av dessa algoritmer ger prestandaökning. Detta 

resultat är inte bara utav nytta för utvecklare som söker att implementera terränggenerering 

som löser de problem som uppstår vid användande av höjdkarta utan även för forskare som 

söker att skapa algoritmer som genererar mer realistisk terräng, som då också innehåller de 

komplexa egenskaper vars existens kan uppenbara sig när terrängen representeras som en 

volym. 

6.3 Framtida arbete 

De algoritmer som presenterats i detta arbete har möjlighet att inte bara omsättas i ett 

scenario som behandlar spel. Vare sig algoritmerna implementeras för spel eller ej så skulle 

denna forskning kunna mynna ut i att testa algoritmerna i ett mer realistiskt scenario där 

både CPU och GPU används för andra saker förutom terränggenerering, för att se om det då 

fortfarande är rimligt att använda algoritmerna under körning. I ett spelscenario skulle det 

handla om att generera terräng samtidigt som spellogik beräknas och annan rendering av 

annat än bara terräng.  

Vidare skulle förbättringar av algoritmerna kunna göras, särskilt för densitetsfunktionen. 

Densitetsfunktionen som presenterats i detta arbete är endast grundläggande. 

Implementation av andra algoritmer för generering av densitet skulle ge terrängen ett annat 

utseende och eventuellt kunna generera terränger vars utseende är mer likt verkligheten. 

Intresset skulle då ligga i att mäta hur dessa algoritmer påverkar genereringstiden. 

Algoritmerna har i detta arbete har implementerats som seriella för exekvering CPU och 

parallella för exekvering på GPU. I en modern CPU finns dock fler kärnor, vilket ger 
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möjlighet till parallellisering. Det är således av intresse att undersöka implementation av en 

parallelliserad algoritm för exekvering på CPU och jämföra genereringstiden både gentemot 

den seriella algoritmen, men även mot den parallella algoritmen som exekverar på GPU.  
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Appendix A -  Pseudokod för seriell algoritm 

function generate(buffer, position, chunkSize) { 
 resetBuffer(buffer); 
  
 var relativePosition; 
  
 for (x = -chunkSize / 2; x < chunkSize / 2, x++) { 
  for (y = -chunkSize / 2; y < chunkSize / 2, y++) { 
   for (z = -chunkSize / 2; z < chunkSize / 2, z++) { 
    generateVoxel(buffer, (chunkSize / 2) + 1, relativePosition, 
position + (x, y, z)); 
    relativePosition.z++; 
   } 
   relativePosition.y++; 
   relativePosition.z = 0; 
  } 
  relativePosition.x++; 
  relativePosition.y = 0; 
 } 
} 
 
function generateVoxel(buffer, stride, relativePosition, position) { 
 var xx = position.x; 
 var yy = position.y; 
 var zz = position.z; 
  
 // Beräkna densitet i hörn för logisk kub 
 d1 = generateDensity(position); 
 d2 = generateDensity(position + (0, 1, 0)); 
 d3 = generateDensity(position + (1, 1, 0)); 
 d4 = generateDensity(position + (1, 1, 0)); 
 d5 = generateDensity(position + (0, 0, 1)); 
 d6 = generateDensity(position + (0, 1, 1)); 
 d7 = generateDensity(position + (1, 1, 1)); 
 d8 = generateDensity(position + (1, 0, 1)); 
 
 // Avrunda till heltal 
 rd1 = round(d1); 
 rd2 = round(d2); 
 rd3 = round(d3);  
     rd4 = round(d4); 
     rd5 = round(d5); 
     rd6 = round(d6); 
     rd7 = round(d7); 
     rd8 = round(d8); 
  
 // Konstruera bit-sträng index genom bit shift 
 index = rd1 + (rd2 << 1) + (rd3 << 2) + (rd4 << 3) + (rd5 << 4) + (rd6 << 5) + (rd7 
<< 6) + (rd8 << 7); 
  
 for (i = 0; i < 16; i++) { 
  
  // Slå upp i tabell vilken kan polygonens hörn skall ligga på 
  edgeNumber = marchingCubesTable[index][i]; 
 
  // -1 indikerar att inga nya hörn skall läggas till  
  if (edgeNumber == -1) 
   break; 
 
  var from; 
  var to; 
  var dd1; 
  var dd2; 
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  // Beräkna mellan vilka hörn positionen skall interpoleras mellan baserat på 
edgeNumber 
  calculateEdgesAndDensities(from, to, dd1, dd2); 
   
  var vertexPosition = interpolate(from, to, (dd1 - 0.5f) / (dd1 - dd2)); 
   
  // Beräkna normalen med hjälp av densitetsfunktionens gradient 
  var vertexNormal; 
  vertexNormal.x = generateDensity(vertexPosition- (0.5, 0, 0)) - 
generateDensity(vertexPosition+ (0.5, 0, 0)); 
  vertexNormal.y = generateDensity(vertexPosition- (0, 0.5, 0)) - 
generateDensity(vertexPosition+ (0, 0.5, 0)); 
  vertexNormal.z = generateDensity(vertexPosition- (0, 0, 0.5)) - 
generateDensity(vertexPosition+ (0, 0, 0.5)); 
   
  addVertex(buffer, vertexPosition, vertexNormal); 
 } 
} 
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Appendix B -  Pseudokod för parallell algoritm 

var densityBuffer[]; 
var numAddedBuffer[]; 
 
// Funktion som anropas på CPU 
function generate(buffer, position, chunkSize) { 
 unmapGPUMemoryObject(buffer.vertexBuffer); 
 unmapGPUMemoryObject(buffer.normalBuffer); 
 unmapGPUMemoryObject(numAddedBuffer); 
  
 stride = chunkSize + 1; 
  
 setGPUArguments(densityBuffer, position, stride); 
 callGPUFunction(generateDensity); 
  
 waitForGPU(); 
  
 setGPUArguments(buffer.vertexBuffer, buffer.normalBuffer, densityBuffer, 
numAddedBuffer); 
 callGPUFunction(generateVoxel); 
  
 // Mappa GPU-minne till CPU-minne för läsning 
 buffer.vertexBuffer = mapGPUMemoryObject(GPUAllocatedVertexBuffer); 
 buffer.normalBuffer = mapGPUMemoryObject(GPUAllocatedNormalBuffer); 
 numAddedBuffer = mapGPUMemoryObject(GPUAllocatedNumAddedBuffer); 
  
 waitForGPU(); 
  
 // Samla ihop index för senare rendering 
 for (i = 0; i < numAdded.size; i++) { 
  if (numAdded[i] <= 0 || numAdded[i] >= 16) 
   continue; 
  for (j = 0; j < numAdded[i]; j++) { 
   addIndex(buffer.indices, (i * 16) + j); 
  } 
 } 
} 
 
// Funktion som anropas på GPU 
function flatten(position, stride) { 
 return position.x * stride * stride + position.y * stride + position.z; 
} 
 
// Funktion som anropas på GPU 
function generateDensity(densityBuffer, position, stride) { 
 var xIndex = getThreadId(0); 
 var yIndex = getThreadId(1); 
 var zIndex = getThreadId(2); 
  
 var position = (x + xIndex, y + yIndex, z + zIndex); 
  
 // Generate density 
 dBuffer[flatten(position, stride)] = generateDensity(position); 
} 
 
// Funktion som anropas på GPU 
function generateVoxel(vertexBuffer, normalBuffer, densityBuffer, position, numAddedBuffer) 
{ 
 var x = getThreadId(0); 
 var y = getThreadId(1); 
 var z = getThreadId(2); 
 var relativePosition = (x, y, z); 
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 // Hämta densitet ur buffert och avrunda 
 var d1 = densityBuffer[flatten(relativePosition, stride)]; 
 var d2 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (0, 1, 0), stride)]; 
 var d3 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (1, 1, 0), stride)]; 
 var d4 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (1, 0, 0), stride)]; 
 var d5 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (0, 0, 1), stride)]; 
 var d6 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (0, 1, 1), stride)]; 
 var d7 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (1, 1, 1), stride)]; 
 var d8 = densityBuffer[flatten(relativePosition + (1, 0, 1), stride)]; 
  
 var rd1 = round(d1); 
 var rd2 = round(d2); 
 var rd3 = round(d3); 
 var rd4 = round(d4); 
 var rd5 = round(d5); 
 var rd6 = round(d6); 
 var rd7 = round(d7); 
 var rd8 = round(d8); 
  
 // Konstruera bit-sträng index genom bit shift 
 index = rd1 + (rd2 << 1) + (rd3 << 2) + (rd4 << 3) + (rd5 << 4) + (rd6 << 5) + (rd7 
<< 6) + (rd8 << 7); 
  
  
 var added; 
 var baseIndex = flatten(relX, relY, relZ, stride - 1) * 16 * 3; 
 for (i = 0; i < 16; i++) { 
   
  // -1 indikerar att inga nya hörn skall läggas till 
  if (edgeNumber == -1) 
   break; 
    
  var from; 
  var to; 
  var dd1; 
  var dd2; 
   
  // Beräkna mellan vilka hörn positionen skall interpoleras mellan baserat på 
edgeNumber 
  calculateEdgesAndDensities(from, to, dd1, dd2); 
   
  var vertexPosition = interpolate(from, to, (dd1 - 0.5f) / (dd1 - dd2)); 
   
  // Beräkna normalen med hjälp av densitetsfunktionens gradient 
  var vertexNormal; 
  vertexNormal.x = generateDensity(vertexPosition - (0.5, 0, 0)) - 
generateDensity(vertexPosition + (0.5, 0, 0)); 
  vertexNormal.y = generateDensity(vertexPosition - (0, 0.5, 0)) - 
generateDensity(vertexPosition + (0, 0.5, 0)); 
  vertexNormal.z = generateDensity(vertexPosition - (0, 0, 0.5)) - 
generateDensity(vertexPosition + (0, 0, 0.5)); 
    
  vertexBuffer[baseIndex + (i * 3)] = vertexPosition.x; 
  vertexBuffer[baseIndex + (i * 3) + 1] = vertexPosition.y; 
  vertexBuffer[baseIndex + (i * 3) + 2] = vertexPosition.z;   
   
  normalBuffer[baseIndex + (i * 3)] = vertexNormal.x; 
  normalBuffer[baseIndex + (i * 3) + 1] = vertexNormal.x; 
  normalBuffer[baseIndex + (i * 3) + 2] = vertexNormal.x; 
   
  added++; 
 } 
  
 numAdded[flatten(relativePosition, stride)] = added; 
} 


