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Abstrakt 
 

Fotorealistiska 3d-bilder används idag inom ett brett spektrum av branscher. Framställningen av denna typ av 
grafik kräver ofta väldigt mycket datorkraft. Vid rendering med renderingsmotorer som använder sig av ray-
tracing algoritmer är aliasing ett medfött problem. Lösningen heter anti-aliasing som arbetar för att undvika 
aliasing artefakter som jagged edges eller Moiré-effekter med mera. En del av anti-aliasingprocessen är 
supersampling som ofta kräver mycket datorkraft. Att optimera parametrar för supersampling är därför mycket 
viktigt. Det är möjligt att genom optimering spara väldigt mycket datorkraft och därmed tid. Detta arbete 
innehåller resultat från experiment där deltagare får bedöma bilder med olika kvalité av anti-aliasing. Resultaten 
av dessa experiment kan användas som referens vid optimering av renderingsparametrar för anti-aliasing vid 
rendering med hjälp av Mental Ray.   
 
Keywords: 3D, Rendering, Anti-aliasing, Aliasing, Jagged-edges, Supersampling, Sub-Pixel sampling, Mental 
Ray, 3D Studio Max, Computer Graphics  
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1 Inledning 

Inom film och reklam används idag enormt mycket 3d-grafik. Väldigt ofta är 
det fotorealistiska bilder som ersätter fotografier. Speciellt vid bil- och 
möbelreklam [1] är grafiken ofta av så hög kvalité att det helt enkelt inte går att 
skilja på om det är ett fotografi eller en datorgenerad bild. Artister som skapar 
denna typ av bilder har år av träning och erfarenhet bakom sig.  

För att framställa 3d-bilder används 3d-applikationer som 3d Studio Max 
eller Maya. Applikationerna används för modellering, animering, texturering 
och ljussättning av 3d-scener. För att sedan rendera detta till en pixelbaserad 
bild [2] används mjukvaror som Mental Ray eller Vray. Att rendera bilder som 
erhåller fotorealism krävs mycket datorkraft. I extrema fall kan det krävas hela 
renderingsfarmar för att rendera bilder, men många grafiker har inte råd med 
egna renderingsfarmar. Därför är optimering av sina parametrar vid rendering 
mycket viktigt helt enkelt för att spara på datorkraft.  

1.1 Ray-tracing 

Ray-tracing [3] omvandlar 3d-grafik till pixlar på en datorskärm. För att 
åstadkomma detta skjuts tänkta strålar inom varje pixel mot geometrin i scenen. 
Strålen hämtar färginformation när den träffar geometri. Varje stråle refererar 
till en provtagning. Den enklaste lösningen är att enbart skjuta en stråle per 
pixel. (Se figur 1) Men detta är sällan tillräckligt för att skapa ett snyggt och 
korrekt resultat. Det bidrar till artefakter som brukar kallas jagged edges [4] 
samt Moiré-effekter med flera (se figur 2 och 3). För att undvika dessa 
artefakter skjuts flera strålar per pixel (se figur 4).  
 

 
Figur 1: Illustration av en tänkt stråle som träffar ett 3d-objekt. En stråle är även vad som 
ofta refereras till som en provtagning (sample). 
 
 

 
Figur 2: Ovansidan av denna bild illustrerar en dålig anti-aliasing.  



 

 Optimering av Sampling Quality-parametrar för Mental Ray | 2             
 

 
Figur 3: Illustrerar ett mönster som skapar Moiré-effekter. 

 
 

 
Figur 4: En pixel som samplas av flera strålar. i.e. supersampling. 

1.2 Supersampling 

Det finns olika sätt för att optimera antalet provtagningar per pixel [1] (Samples 
per pixel). Adaptive supersampling är standard i Mental Ray, och arbetar 
rekursivt. Det tar hänsyn till kontrasten mellan de fösta provtagningarna som 
utförs. Om området för dessa har en hög kontrast kommer algoritmen att 
utföra fler prover i detta område för att skapa en mer korrekt lösning. 
Parametrarna minimum och maximum i figur 5 bestämmer hur många 
provtagningar per pixel som den har att arbeta med. Till exempel ¼ för 
minimum och 4 för maximum innebär att den kommer minst att utföra 1 
prov för 4 pixlar och upp till 4 prover per pixel (se figur 5). I kontrast 
mot fixed sampling rate kan detta spara mycket tid. Fixed sampling rate 
använder sig av samma mängd provtagningar per pixel oavsett kontrast.  
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Figur 5: Användargränssnittet för Sampling Quality i Mental Ray för 3d Studio 
Max. 

1.3 Filter 

Filter används för att väga samman prover till ett slutgiltigt värde för en 
pixel [4]. Det finns olika typer av filter som Box, Triangle, Gauss, 
Lanczos, med flera. Dessa olika filter väger ihop provtagningar och 
återger olika karaktär i den slutgiltiga bilden. De är även olika bra på att 
undvika artefakter. Lanczos skapar till exempel i de allra flesta fall ett 
mycket bättre resultat än Boxfiltret. Ett filter kan väga samman 
provtagningar som även befinner sig i omkringliggande pixlar. Till 
exempel Box arbetar som standard i Mental Ray enbart inom en pixel 
medan Lanczos arbetar på ett område av 4x4 pixlar (se figur 6). När filter 
avväger större områden leder detta till en finare lösning men höjer även 
renderingstiden något.  
 

 
Figur 6: Lanczos filtret illustrerat i en kurva. Sample distance axeln anger 
längden i pixlar och filter weight axeln anger färgintensitet.  
 

Figur 6 visar hur mycket vikt omkringliggande prover får vid ett 
givet avstånd från centrum av pixeln vid användning av Lanczosfiltret. 
För andra filter har kurvan ett annat utseende och namnet på filtret är ofta 
en bra beskrivning på hur kurvan är utformad.  
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1.4 Anti-aliasing 

Anti-aliasing [3] inom 3d-grafik refererar till supersampling i 
kombination med filtrering. Det är ett namn som binder ihop hela 
processen som arbetar med att undvika artefakter som beror på aliasing 
[5]. I Mental Ray kallas dessa parametrar för ”Sampling Quality” (se 
figur 5). Resultatet av en sådan process illustreras i figur 7. 
 

 
Figur 7: Ett exempel på hur resultatet av anti-aliasing kan se ut i närbild. 

1.5 Ljussättning och material 

I Mental Ray finns det två olika algoritmer för att simulera ljussättning. 
Global Illumination samt Final Gathering [6]. Dessa två kan komplettera 
varandra eller användas enskilt. Den huvudsakliga uppgiften för dessa 
algoritmer är att simulera ljus med liknande egenskaper som de i 
verkligheten. 

Global illumination simulerar ljus genom att skjuta ut fotoner från 
en lampa. I figur 8 illustrerar de gula punkterna fotoner som reflekteras 
på geometrin och tar med sig färginformation ifrån ytan den träffar vid 
varje reflektion. Användaren kan välja hur många gånger varje foton ska 
reflekteras. När fotonen slutligen har uppnått antalet reflektioner 
interpoleras den med omkringliggande fotoner. Allt detta bidrar till en 
jämn och mer korrekt ljussättning än vad direkt ljus kan återskapa.  
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Figur 8: Bilden illustrerar en förenklad situation av Global illumination. 
Den röda punkten illustrerar en lampa och de gula punkterna föreställer 
fotoner. 

 
Final gathering arbetar med punkter som placeras ut på ytorna av 

geometrin i scenen, sedan skickar dessa punkter ut ljusprover för att finna 
omkringliggande geometri. Alla ljusprover per punkt avvägs sedan och 
punkterna interpoleras för att skapa en jämn ljussättning. Denna metod 
kontra Global illumination behöver inte lampor i scenen för att fungera. 
Den utför enbart beräkningar efter intensiteten och färgen på materialen 
som finns på geometrin (se figur 9). 
 

  
Figur 9: Den röda punkten illustrerar en punkt vid Final Gathering, och 
de röda linjerna är provtagningar som denna punkt utför. 
 
 

Material används för att simulera verkliga material i en rendering. 
Material kan vara mycket krävande speciellt när de utför reflektion och 
refraktion som gör att varje provtagning måste beräkna materialet vid 
träffar av flera olika ytor (se figur 10).  
 

 
Figur 10: Förenklad illustration av en tänkt ray-tracing stråle. 
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1.6 Sammanfattning 

Varje provtagning måste beräkna allt som händer på den geometri som 
den träffar. Det innebär ljussättning, material samt övriga effekter som 
finns att tillgå i dagens 3d-applikationer. Att öka antalet provtagningar 
kan drastiskt öka renderingstiden. Därför är det viktigt för 3d-grafiker att 
optimera dessa parametrar för att inte drabbas av onödigt långa 
renderingstider vilka ändå kanske inte leder till ett markant eller synbart 
bättre resultat.  

1.7 Avgränsningar 

Det här arbetet är enbart fokuserat på max/min-parametrarna för adaptive 
supersampling i Mental Ray. Det är enbart hur antalet provtagningar 
påverkar renderingstider kontra kvalité av anti-aliasing som undersöks. 

1.8 Syfte 

Avsikten med detta arbete är att studera hur parametrar för adaptive 
supersampling i Mental Ray påverkar anti-aliasing i renderingen. 
Resultatet av arbetet kan bidra till kunskap kring hur grafiker kan 
optimera dessa parametrar, för att spara datorkraft och undvika onödigt 
långa renderingstider. 

1.9 Mål 

Att finna stöd för vilka parametrar som ger högst kvalité av anti-aliasing i 
förhållande till renderingstiden vid rendering med Mental Ray. I syfte att 
hjälpa användare av Mental Ray att optimera parametrarna vid rendering 
för att spara tid vid rendering. 
 

2 Litteraturstudie 

Denna litteraturstudie har tre områden, aliasing och psykofysik samt visuell 
perception. Grunderna för hur aliasing orsakar artefakter vid rendering samt 
viktiga tillvägagångssätt inom psykofysiska experiment förklaras. 

2.1 Aliasing 

Aliasing är ett medfött problem i ray-tracing. [7] Aliasing medför vid 
rendering är artefakter, jagged edges [5] är den vanligaste artefakten som 
grafiker ofta beskriver. Andra artefakter är Moiré-effekter samt flickering 
vid rörliga bilder. 

Vid framställning av fotorealistiska motiv är anti-aliasing en process 
som kräver väldigt mycket datorkraft. Det är viktigt att optimera de olika 
parametrar som mjukvaror tillhandahåller för att inte förhöja 
renderingstiden i onödan [6]. Motiv kan kräva olika parametrar för att 
uppnå ett bra resultat. Testrenderingar bör renderas med extremt låga 
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värden för mental ray’s Samples per Pixel parametrar. Till exempel 
minimum 1/16 och maximum 1 och för högkvalitativa renderingar 
ungefär minimum 1 och maximum 1024 [6].  

Det finns problem som inte kan lösas med enbart ett högre antal 
provtagningar [5]. För att väga ihop prover används filter. Vanliga filter 
är Box, Triangle, Gauss och Lanczos [6]. Box är en mycket enkel typ av 
filter jämfört med Lanczos. Lanczos arbetar ofta i en storlek av 4x4 pixlar 
och väger samman alla de provtagningar som utförs i det området enligt 
en speciell algoritm för att återskapa en pixel. Box arbetar som standard 
ofta enbart inom den egna pixeln. Ett filter är en mycket kraftfull process 
för att försköna resultatet av provtagningar [7]. En del av anti-aliasing 
processen brukar benämnas supersampling, sub pixel sampling och 
subsampling men alla tre refererar till samma typer av algoritm [5].  

 

2.2 Psykofysik och visuell perception 

”The primary goal in stimulus design is to make sure that any change 
within the image set is due solely to the factor of interest” [8]  
 

Det är viktigt att skapa stimuli som enbart förändras inom området 
som undersöks. Att förändra andra faktorer i sina stimuli kan leda till ett 
resultat som ingen räknat med och inte heller önskar. Deltagare ska 
enbart se den information som är intressant för experimentet. Störande 
faktorer vid platsen för experimentet ska även undvikas.  

 
”Likewise, if all of the participants are computer graphics experts, 

it’s not necessarily clear that the results will generalize to people who 
never seen a computer.” [8]  

 
Val av deltagare i en undersökning eller för ett experiment kräver 

eftertanke. Det är viktigt att man vet vilken grupp man är ute efter. Eller 
om man är ute efter den generella populationen måste deltagarnas 
kunskaper och utbildning vara väl fördelade efter hur populationen ser ut.  

 
”For threshold studies one needs to select stimuli that span 

threshold range” [9] 
 
 För att inte skapa en inbyggd begränsning i experimentet måste det 

finnas ett brett spann av stimuli. Annars kan det resultera i att hela 
experimentets resultat blir oanvändbart på grund av att deltagarnas svar 
begränsas av detta. 

3 Metod 

Detta kapitel beskriver framställningen av mina stimuli. Utvecklingen av 
experimentets plattformar, enkäten och genomförandet. Vad som mäts med 
experimenten, samt vad personerna i undersökningsgruppen har för bakgrund.  
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3.1 Framställning av stimuli 

För att kunna genomföra undersökningen behövdes det grafik skapad för 
ändamålet. Tre stycken motiv framställdes med hjälp av Autodesk 3D 
Studio Max och Mental Images Mental Ray. Med hjälp av 3D Studio 
Max (figur 11) har det modellerats, texturerats och ljussatts. Varje motiv 
renderades med Mental Ray till fem olika bilder. Alla med olika 
parametrar för adaptive supersampling. 

 

 
Figur 11: En skärmbild av 3D Studio Max under framställningen av stimuli. 

3.1.1 Modellering 

Samtliga modeller var uppbyggda av polygonmodeller som är formgivna i 
3dstudio max [6]. Den mest tidskrävande delen av arbetet var att framställa 
motiven.  

3.1.2 Texturer och material 

Mental Rays medföljande architecture and design material användes nästan 
helt uteslutande för samtliga material i scenerna. Materialet är mycket kraftfullt 
och klarar av att simulera en stor bredd olika material, som till exempel 
behandlat trä, glas, krom, tyg med flera.  
 Texturer för trä var pixelbaserade fotografier av trä. Inga datorgenererade 
texturer användes förutom noise för att återskapa vissa ojämna ytor.  

3.1.3 Ljussättning  

Motiven är ljussatta med hjälp av portal light som tillhör Mental Ray. Samt en 
directional light för att simulera solljus i de motiv som krävde det.   

För att simulera verkligt ljus användes algoritmer som är inbyggda i 
Mental Ray, Global illumination och Final Gathering, som finns beskrivna i 
kapitel 1 bakgrund.  
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3.1.4 Rendering 

Bilderna renderades med olika Samples per Pixel-parametrar. Adaptive 
supersampling användes för samtliga bilder. De resterande parametrarna i 
Mental Ray var samma vid rendering av samtliga bilder. Figur 12 till 14 visar 
samtliga parametrar som användes. Det finns mycket högre och lägre 
parametrar för adaptive supersampling i Mental Ray, men dessa var de som 
författaren ofta använder vid rendering och har sällan behövt använda högre för 
att skapa bra anti-aliasing. Samt att den lägsta nivån var utvald i syfte att 
tydligt visa artefakter.  
 
Filter: 
Type: Lanczos 

Width: 4 

Height: 4 

Figur 12 
 
Spatial Contrast: 
Red: 0,05 

Green: 0,05 

Blue: 0,05 

Alfa: 0,05 

Figur 13 
 
Samples per Pixel: 
Motiv: Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 
Adaptive 
supersampling 
parametrar: 

¼ till 4 1 till 4 1 till 16 1 till 64 4 till 64 

Figur 14 

3.1.5 Renderingstider 

Renderingstiden för bilderna påverkas självklart inte enbart av 
provtagningsprocessen. Det är skillnaden i renderingstid mellan de olika 
bilderna som visar hur olika parametrar för adaptive supersampling kan bidra 
till längre renderingstider.  

3.1.6 Utrustning 

Hårdvara som användes för rendering var en stationär dator av märket Hewlett-
Packard. Processorn var av modell xeon 2,66 Ghz 12 mb chache. Arbetsminne 
var ddr3 800 Mhz och totalt 8 Gb. Grafikkort var Nvidia quadro 4800. 
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3.1.7 Motiv 1 

Motivet är en enkel interiör med relativt enkla material. Dock finns det mycket 
texturer och mattan har en mycket komplex geometri, samt att det uppstår en 
mycket hög kontrast kring fönstren som kunde vara intressant för experimentet. 
Eftersom adaptive supersampling användes förväntas antalet provtagningar 
vara högre i områden med högre kontrast. Se figur 15a och 15b för parametrar 
och renderingstider.  

 
Figur 15a 

 
Motiv  Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Adaptive 
Sample per 

pixel 
parameters: 

Min: ¼  
Max: 4 

Min:1  
Max: 4 

Min:1 
Max: 16 

Min:1  
Max: 64 

Min:4  
Max: 64 

 
Renderingstid 

(mm:ss) 
 

06:11 06:54 09:33 11:30 16:30 

Figur 15b 

3.1.8 Motiv 2 

Motiv 2 bestod av ganska komplexa material. Materialen ska efterlikna läder, 
keramik, krom samt gummi. Tekannan med krommaterialet är mycket 
intressant eftersom det är har en väldigt skarp reflektion som ofta kräver extra 
fin kantutjämning. Se figur 16a och 16b för parametrar och renderingstider. 
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Figur 16a 

 
Motiv  Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Adaptive 
Sample per 

pixel 
parameters 

Min: ¼  
Max: 4 

Min: 1  
Max: 4 

Min: 1 
 Max: 16 

Min: 1 
 Max: 64 

Min:4  
Max: 64 

 
Renderingstid 

(mm:ss) 
 

01:23 03:00 03:22 03:32 10:34 

Figur 16b 

3.1.9 Motiv 3 

I motivet finns ett glas samt två ljuslyktor som kräver refraktion vid rendering. 
Det bidrar ofta till mycket längre renderingstider. Tygtexturen på stolen har 
även en tendens att skapa Moiré-effekter som kan vara intressant för 
experimentet. Se figur 17a och 17b för parametrar och renderingstider. 
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Figur 17a 

 
Motiv  Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Adaptive 
Sample per 

pixel 
parameters 

Min: ¼  
Max: 4 

Min: 1 
Max: 4 

Min: 1 
Max: 16 

Min: 1 
Max: 64 

Min: 4 
Max: 64 

 
Renderingstid 

(mm:ss) 
 

16:29 16:59 22:05 24:52 29:06 

Figur 17b 

3.1.10 Artistiska synpunkter 

Vid skapandet av all typ av grafik finns det en artistisk vinkel. I detta arbete var 
det viktigt att hålla en hög standard på modeller, texturer med mera, för att inte 
kvalitén på dessa attribut ska påverka försökspersonens omdöme, och låta 
honom enbart koncentrera sig på aspekten av anti-aliasing. Inget efterarbete 
utfördes på dessa bilder eftersom det är troligt att det kunde påverkat resultatet 
och slutligen förvränga mätdata.  

3.2 Utveckling av experimentets plattform 

För att utföra denna undersökning utvecklades två system för att visa bilderna 
för testpersonen, då det är viktigt att alla testpersoner genomför testet under 
samma kontrollerade förhållanden.  

3.2.1 Del 1 

Med hjälp av Wordpress cms-system visas de 5 bilderna av varje motiv på 
varsin enskild sida i en webbläsare. Bilderna var rangordnade från den lägsta 
sampling-nivån högst upp till den högsta nivån längst ner på sidan samt att 
bilderna var numrerade från lägsta nummer 1 till högsta nummer 5. Deltagaren 
kan rulla sidan för att visa de olika bilderna medan personen gör sin 
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bedömning. Personen ska bedöma vid vilken nivå som han eller hon inte längre 
kan skilja på bilderna. När kvalitén av anti-aliasing är hög nog för att inte 
längre bidra till en märkbar förbättring av resultatet. Det vill säga att bilden har 
en alldeles för hög oversampling. Till exempel om personen inte kan skilja på 
bild nummer 4 och 5 ska personen rapportera nummer 4, eftersom det var den 
nivå där förbättringen avtog. Denna del fick personen obegränsat med tid per 
motiv att bedöma. I figur 18 ser vi en skärmdump av plattformen för del 1.  

 

 
Figur 18: En skärmdump från del 1. 
 

3.2.2 Del 2 

Denna del utfördes i en flash-applikation. Alla bilder visas 2 gånger för varje 
deltagare. Totalt gjorde varje person 30 bedömningar. Varje bild visades i 8 
sekunder och efter att bilden visats fick personen bedöma kvalitén av bilden 
enligt skalan bra eller dåligt. Detta i kontrast mot den första delen eftersom 
bilderna inte visas i ordning av kvalité vilket gör att personen måste bedöma 
just den bilden han ser och inte i förhållande mot de andra bilderna. I figur 19a 
visas bilden för personen och efter 8 sekunder kom man till sidan som visas i 
figur 19b där personen får bedöma och sedan gå vidare till nästa bild. 
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Figur 19a: En skärmbild från del 2 när bilden visas för personen. 
 

 
Figur 19b: En skärmbild från del 2 när deltagaren får bedöma bilden. 
 

3.3 Genomförande av experiment 

Samtliga tester utfördes i rum 320a (Klipprummet) vid Högskolan i Gävle, vid 
samma monitor och samma ljusförhållande vid alla genomföranden. Allt för att 
utesluta variationer som kunde leda till sämre eller mindre korrekta svar av 
deltagaren [9]. Personerna fick undersöka alla bilder från vilket avstånd de 
själv ville för att simulera vanligt datoranvändande som individen var van vid. 
Totalt har 20 personer medverkat i experimentet och sammanlagt bidrog dessa 
med över 600 bedömningar av bilderna. 

3.3.1 Försöksgruppen 

Eftersom detta arbete ska ge ett resultat som är användbart för grafiker är det 
mycket viktigt att våra data kommer ifrån grafiker som har vana att bedöma 
bilder. Samtliga personer som deltar i undersökningen studerar eller arbetar 
med grafik. En ”otränad” person kan inte på samma sätt bedöma bilderna efter 
kriteriet aliasing eftersom färre av dem har någon erfarenhet eller kunskap om 
vad detta är. Genom att enbart omfatta grafiker blir resultaten mer riktade kring 
just aliasing-problem i bilderna som var viktigare än att resultaten gäller den 
allmänna populationen.  
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3.3.2 Vad som uppmäts 

I del 1 utförde testpersonen en relativ bedömning av bilderna [9]. Han får 
chansen att jämföra alla bilder mot varandra. Då personen vet om att bild 
nummer 2 hade högre parametrar för super sampling än bild nummer 1 hade 
personen mer än enbart hans egen uppfattning att överväga. 

I del 2 gjorde testpersonen en absolut bedömning av bilderna [9]. Han kan 
inte jämföra bilderna mot varandra vilket gjorde att personen måste förlita sig 
på vad han ser utan någon direkt jämförelse. Eftersom varje person bedömde 
bilderna två gånger kan vi även avgöra hur stor säkerhet detta test hade. Om en 
person gav samma bild olika betyg är det möjligt att resultatet inte är säkert 
nog för att bidra till statistiken, Däremot om en person hade betygsatt samma 
bild med lika betyg blev det ett stärkande resultat för statistiken. 

3.4 Enkät 

Under undersökningens gång fyllde alla personer i en enkät. Dess huvudsakliga 
uppgift var att försäkra oss om att deltagarna har utfört undersökningen 
korrekt, samt för att kontrollera att undersökningen inte har några brister som 
personerna kunde uppleva under utförandet. Den innehöll tre frågor:  
 
1. Ringa in områden i dessa bilder som du tyckte hade problem med aliasing.  
2. Övriga synpunkter kring bilderna. 
3. Övriga synpunkter kring undersökningen. 

Till fråga 1 fanns samtliga 3 motiv som användes i experimenten och 
personerna får ringa in områden som de upplevde aliasing-artefakter vid. Detta 
visar om de har förstått vad aliasing är samtidigt som det ger oss möjlighet att 
finna geometri eller material som lättare generar aliasing-artefakter. Resultaten 
av fråga 1 kan användas för styrka resultaten från experimenten. Fråga 2 ger 
svar på om det fanns några andra artefakter eller felaktigheter i bilderna. Vid 
fråga 3 hade personen en chans att beskriva hur han själv upplevde 
undersökningen, i fall att personen hade svårigheter att utföra undersökningen 
eller liknande.  

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av experimenten samt enkäten som är beskriven i 
kapitel 3.  

4.1 Renderingstider 

Detta är tiden det tar för datorn att rendera motiven vid olika nivåer av adaptive 
supersampling i Mental Ray. I figur 20 är de olika sampling nivåerna redovisade i 
sekunder som det tog att rendera bilderna på den hårdvara som beskrivs under kapitel 
3. 
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Figur 20: Samtliga renderingstider för samtliga motiv och olika bilder i sekunder.  

 

4.2 Experiment del 1 

X-axeln är antalet deltagare och y-axeln är de olika provtagningsnivåerna. Den blå 
linjen representerar antalet röster per bild och den röda är samma data fast 
ackumulerade.  

 

  
Figur 21a: Data från motiv 1.  
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Figur 21b: Data från motiv 2.  

 
Figur 21c: Data från motiv 3.  
 
Det är tydligt att enbart ett väldigt fåtal deltagare ser någon skillnad vid den 

högsta provtagningsnivån. Det största antalet deltagare finner gränsen för att kunna 
skilja på stimuli vid provtagningsnivå 3-4 (se figur 21a, 21c och 21b), samt att data 
från motiv 1 och motiv 2 är identiska (figur 21a och 21b). Att färre deltagare ser 
förbättring ända upp till nivå 5 jämfört med de andra nivåerna betyder inte att nivå 5 är 
sämre i kvalité, men det ger en tydlig bild över hur liten förbättring som nivå 5 bidrar 
med i förhållande mot renderingstiden för nivå 5 (figur 20) är det kanske inte alltid ett 
försvarbart alternativ på grund av det är för få personer som kan uppfatta 
förbättringen.  

4.3 Experiment del 2 

Här redovisas all data från del 2 som finns beskrivet i kapitel 3. Den röda linjen 
representerar antalet röster på alternativet dåligt och den blå linjen är röster på 
alternativet bra. X-axeln är antalet röster och y-axeln är de olika provtagningsnivåerna 
(se figur 15b, 16b och 17b i kapitel 3 metod).  
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Figur 22a: Data från motiv 1. 

 
Figur 22b: Data från motiv 2. 
 

 
Figur 22c: Data från motiv 3. 
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Figur 24: Säkerheten vid absolut bedömning.  
 
Endast vid motiv 3 (figur 22c) ökar antalet röster på alternativet över samtliga 5 

bilder. Motiv 1 och 2 har som flest röster vid nivå 3-4 (figur 23a och 23b), vilket kan 
tyda på att dessa motiv hade optimala parametrar vid en lägre nivå än motiv 3. 
Generellt sett visar figur 23a, 23b och 23c att nivå 1 och 2 inte hade tillfredställande 
anti-aliasing, medan det kan diskuteras om vilken nivå som räckte för att skapa en fullt 
tillfredställande lösning.  

 I figur 24 jämförs varje deltagares två olika bedömningar av varje bild angående 
om en person har bedömt samma bild olika eller om personen har angett samma betyg. 
Det är tydligt att personer lättare kunde skilja på de bilder som hade lägst 
provtagningsnivå. Säkerheten på bedömningarna skiljer sig ytterst lite även vid högre 
nivåer vilket stärker data från del 2 av detta experiment. 

4.4 Enkäten 

Resultatet av fråga 1 i enkäten presenteras här grafiskt. De röda markeringarna är 
områden där deltagarna fann artefakter på grund av aliasing. De är även numrerade 
efter vilket område som flest deltagare markerade i sin enkät. 
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Figur 25a: Motiv 1. 
 

Figur 25b: Motiv 2. 
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Figur 25c: Motiv 3. 
 

Det är tydligt att i princip alla områden som deltagare markerat innehåller ganska 
kraftiga kontraster. Deltagare har markerat många områden som avgränsar olika 
material mot varandra. I figur 25c, vilket visar motiv 3, är det material med refraktion 
och reflektioner som främst drog till sig deltagarnas blickar. I figur 25a och 25b är det 
många som upplever problem med aliasing vid områden som har hög kontrast.  

4.5 Sammanfattning 

All data från del 1 och 2 tyder på att väldigt få deltagare kunde se någon skillnad vid 
provtagningsnivå 5. Provtagningsnivå 3 och 4 ger helt klart de bästa resultaten av anti-
aliasing kontra renderingstiden. Dock kan det inte uteslutas att provtagningsnivå 5 är 
helt onödig. Eftersom experimenten inte visar att ökningen av kvalitén avtar utan 
enbart att den är mindre markant. Men vid högre provtagningsnivåer blir 
kvalitetshöjningen allt mindre.  

 Vad resultaten från fråga 1 i enkäten pekar på är att tydliga kanter med hög 
kontrastskillnad och mer komplexa material ofta kräver mer provtagningar. Det är 
extra tydligt i motiv 3 figur 25c att material med refraktion och reflektion kan vara 
extra krävande. Detta styrks även av data i figur 22c. 

5 Diskussion och slutsats 

I detta arbete finns det flera resultat som är intressanta. Att en högre provtagningsnivå 
vid rendering leder till en längre renderingstid är en självklarhet. Vad vi däremot kan 
utläsa av resultaten är att mellan högre provtagningsnivåer upplever deltagarna en 
mindre markant förbättring av anti-aliasing. Förbättringen av kvalitén i förhållande 
mot renderingstiden blir alltså mindre märkbar vid högre provtagningsnivåer.  

 Olika material kräver olika provtagningsnivåer för att uppnå en duglig nivå av 
anti-aliasing. Refraktion och reflektion samt områden med hög kontrast kräver 
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betydligt högre provtagningsnivåer än övriga detaljer i en rendering, vilket vi ser i 
skillnaden mellan motiv 3 och övriga som inte innehåller lika komplexa material. 

Målet var att finna stöd för vilka parametrar som ger högst kvalité av anti-aliasing 
i förhållande till renderingstiden. I resultaten finns stöd för detta. Det intressanta är att 
majoriteten av deltagarna i experimentet inte kunde skilja på bilderna med högst 
provtagningsnivå, samt att det var nivå 3 och 4 som hade det största stödet i 
experimenten. Det innebär inte att nivå 3 och 4 är provtagningsnivåer som skapar 
perfekta resultat. Men det viktigaste som data pekar mot är att det inte var den högsta 
nivån som fick mest stöd av deltagarna. 

Vad som kan begränsat experimentet var valet av provtagningsnivåer. Eftersom 
resultaten inte visar att förbättringen helt avtar, skulle högre nivåer förmodligen kunna 
göra det. För att resultaten ska kunna beskriva den allmänna populationen skulle ett till 
experimentet med deltagare som inte arbetar eller studerar grafik kunna genomföras.   

5.1 Slutsats 

Data som presenteras här är enbart framtagna genom de stimuli som skapades 
för dessa experiment, alltså gäller inte resultaten för alla typer av renderingar. 

Detta arbete säkerställer inte att några provtagningsnivåer garanterar ett perfekt 
resultat. Men resultaten ger goda stöd för hur optimeringar kan göras vid rendering. 
Eftersom skillnaden i kvalitetsförbättring blir mindre mellan högre provtagningsnivåer 
(se kapitel 4 resultat) är det viktigt att balansera. Att avväga om en markant längre 
renderingstid verkligen bidrar med tillräckligt stor kvalitetsskillnad. Data som 
presenteras i denna uppsats kan användas som riktlinjer för att hjälpa grafiker 
optimera rederingsparametrar i syfte att spara på datorkraft och hålla nere 
renderingstider.  
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