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Abstrakt 
Flertalet nutida medier innehåller datorgenererad tredimensionell grafik. Intresset 

och efterfrågan för denna typ av grafik, har gett upphov till utvecklandet av 

åtskilliga datorprogram. Programmen innehåller oftast en eller flera integrerade 

renderingsmotorer. Studien jämför renderingsmotorerna Mental Ray och V-Ray 

genom att diskutera deras skillnader i renderingstider, användarvänlighet och 

renderingskvalitet, vid simulering av realistiskt ljus. Det praktiska arbetet utfördes 

genom att rendera samma 3D-miljö med de två olika renderingsmotorerna. Detta i 

syfte att ge blivande studenter inom datorgrafik en överskådlig blick av dessa två 

renderingsmotorer. 

 

Nyckelord: Jämförelse, 3D, Rendering, Renderingsmotorer, Mental Ray, V-

Ray, realistiskt ljus, renderingstid, användarvänlighet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Flertalet nutida medier innehåller datorgenererad tredimensionell grafik, t.ex. i en 

möbelkatalog, reklam på TV eller i film. Intresset och efterfrågan för denna typ av 

grafik, har gett upphov till utvecklandet av åtskilliga datorprogram för vad blivande 

3D-grafiker studerar genom att arbeta praktiskt och studera den bakomliggande teorin. 

Programmen innehåller oftast en eller flera integrerade renderingsmotorer, vilket är 

program som används för att rendera 2D-bilder av en virtuell 3D-miljö. Rendering är 

ett komplext område som involverar tekniker som ska kunna bemästras av en 3D-

grafiker för att få fram önskat resultat. Några ingående sökningar på internet om dessa 

program, resulterar delvis i forum innehållande subjektiva åsikter och bedömningar. 

Bristande kunskaper inom datorgrafikens teori och terminologi i anslutning till ett 

stort programutbud gör valet av renderingsmotor komplicerat. Denna specifika 

situation och förutsättning leder ofta till ett okvalificerat val. Renderingsmotorer 

innehar skillnader i användarvänlighet och deras renderingar innehar skillnader i 

kvalitet och renderingstider, vilka är betydande faktorer för grafikerns arbetssätt och 

utfallet av den slutgiltiga bilden. För att förenkla valet jämförs dessa faktorer hos två 

stycken världsledande renderingsmotorer. Generella begrepp inom rendering reds ut 

genom litteraturstudien vilket ger ökad förståelse för renderingsmotorernas syfte, 

funktion och parametrar vilka är väsentliga i enlighet med denna studie.  

Att välja renderingsmotor, som utgångspunkt i det praktiska lärandet, innan 

kunskaper om renderingsmotorer erhållits, kan vara problematiskt. Skillnader mellan 

olika renderingsmotorer ger upphov till olika renderingstider och olika kvaliteter hos 

de renderade bilderna. Renderingstider är även viktiga att hålla låga för att 

effektivisera lärandet. Ur ett mer konstnärligt och resultatinriktat perspektiv är 

kvaliteten hos den renderade bilden central. Ur en nybörjares perspektiv kanske 

användarvänligheten är allra viktigast. Beroende på ett projekts natur, t.ex. fotorealism 

eller abstrakt konst, krävs olika egenskaper från en renderingsmotor. Denna studie 

jämför fotorealism, med fokusering på simuleringen av realistiskt ljus, för att finna 

skillnader. Detta leder till vetskap om skillnader som finns hos Mental Ray- och V-

Ray’s funktionalitet och skillnaderna hos deras renderade bilder. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera skillnader mellan renderingsmotorerna Mental Ray 

och V-Ray och deras renderingar, vid simulering av realistiskt ljus.  

1.3 Mål 

Målet med uppsatsen är att ge blivande studenter inom datorgrafik en överskådlig 

blick över Mental Ray och V-Rays användarvänlighet, effektivitet och kvaliteten av 

deras renderingar genom att påvisa och diskutera skillnader mellan dem. Således kan 

de som är nya i ämnet göra ett bättre motiverat val inför deras praktiska lärande. Målet 

delades upp i fem delar och motiveras här nedan. 

 

1. Vad säger litteraturen om rendering och hur fungerar processen? 

Rendering och andra närliggande ämnen som berör arbetet kommer att undersökas. 

Det är viktigt för läsaren att ha ett begrepp om den bakomliggande teorin för att kunna 

förstå argument och resonemang i uppsatsen. 
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2. Vilka är skillnaderna mellan Mental Ray och V-Rays grundinställningar samt vilka 

är skillnaderna för bilderna renderade med enbart grundinställningarna aktiverade? 

Detta mål är viktigt då många nybörjare använder en renderingsmotor utan att ha någon 

kunskap om renderingsprocessen och renderingsmotorns parametrar. Således kommer fokus 

i detta mål ligga på kvalitet och renderingstid. 

 

3. Vilket tillvägagångssätt är mest användarvänliga för att simulera indirekt ljus i 

Mental Ray och V-Ray? 

För en ny användare är användarvänligheten viktig för det praktiska lärandet. I 

synnerhet för design- och konstnärsmotiverade studenter med brist på tekniska 

färdigheter. Ett lättförståeligt och bra strukturerat program hjälper till att hålla 

kreativiteten orörd, genom att låta fokus ligga på resultatet hos den renderade bilden, 

istället för på teknikaliteter som kan komplicera lärandet i ett redan komplext ämne. 

 

4. Hur ser relationen ut hos renderingarnas kvalitet och renderingstider? 

Vid analys av kvaliteten hos en rendering, måste en mängd aspekter tas till hänsyn. 

Om olika renderingstekniker väljs för renderingsmotorerna som jämförs, exempelvis 

med motivationen att renderingstiderna ska bli snarlika, kommer skillnaderna vara 

mer svårdiskuterade och andra aspekter än det tekniska måste tas till hänsyn. 

Skillnaderna blir således mindre objektiva men mer relevanta för arbetets syfte. 

Ljusberäkningar och framställningen av bilder varierar i tid beroende på vilka 

renderingsalgoritmer som renderingsmotorn använder sig av. Sparad tid leder till mer 

effektiv inlärning. Därmed kommer renderingstiderna, med de andra diskuterade 

aspekterna i åtanke, ha betydelse för uppsatsens syfte. 

 

5. Hur ser relationen ut mellan användarvänligheten och kvaliteten? 

Viktigt att ta reda på vad användarvänlighet är för någonting och undersöka om 

användarvänlighet påverkar kvaliteten för den renderade bilden. Detta kommer visa 

den nya användaren vad som passar dennes kriterier. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till renderingsmotorerna Mental Ray och V-Ray för 3D-

applikationen Maya eftersom dessa program är välkända och stora på marknaden 

vilket betyder att det troligtvis är de programmen de flesta kommer i kontakt med först 

och vill lära sig att arbeta i. Andra motivationen till avgränsningen till Maya är att det 

är ett program som jag har använt mig av i mina studier och därmed familjär med. 

Arbetet avgränsas till ett projekt av fotorealistisk natur. Fotorealismen i analysen 

begränsas dock till aspekterna kring ljussimuleringarna. Vid framställningen av 

scenen, har andra aspekter hos fotorealism tagits till hänsyn men är inte relevanta för 

analysen. 

2 Litteraturstudie 

I det här kapitlet redovisas resultatet av litteraturstudien som förklarar grunderna för 

datorgenererad tredimensionell grafik med fokus lagt på rendering. 

2.1 3D Computer Graphics 

Datorgenererad tredimensionell grafik eller 3D Computer Graphics är grafiska verk 

skapat med hjälp av datorer och specialiserad 3D-program. Termen kan också syfta på 

processen att skapa sådana verk eller studierna inom ämnet och dess relaterade teknik. 

Tredimensionella polygoner är kärnan i stort sett all tredimensionell datorgenererad 

grafik. Därmed är de flesta tredimensionella grafikprogram uppbyggda kring förvaring 
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av punkter belägna i ett tredimensionellt koordinatsystem, linjer som binder dem 

samman och ytor som definieras av linjerna för att skapa tredimensionella polygoner. 

Dagens tredimensionella grafikprogram gör mer än att bara förvara polygoner i 

datorminnet. Programmen är också resultatet av tekniker inom skuggning, texturering 

och rastrering[1][2]. 

2.2 Modellering 

3D-objekt kallas för modeller. Skapandet av dessa modeller kallas för 3D-modellering 

och kan beskrivas som formandet av individuella objekt i 3D-rymd som vid senare 

tillfälle skall renderas. Modellering kan liknas med verklighetens skulptering[1]. 

2.3 Texturering 

2.3.1 Texture mapping 

Texture mapping är mappning av ytor i 3D-rymd. Funktionens område kan vara en-, 

två- eller tredimensionell och kan representeras antingen av en matris eller av en 

matematisk funktion[3]. Typiska 2D-texturer skall även erhålla texturkoordinater, 

dessa kallas för UV-koordinater[1]. UV-mappning är processen för applicering och 

justering av tvådimensionella texturer på tredimensionella objekt. Surface color, 

specular reflection, bumpmap, specularity, transparency, diffuse reflection, shadows 

är några av parametrarna för texture mapping[3]. 

2.3.2 Bump Mapping 

Bump Mapping är en teknik som gör en 3D-yta att uppvisa en illusion av större detalj 

genom att använda en texture map som ändrar riktningen för normalvektorn vid varje 

pixel[4]. Denna teknik genererar bilder på objekt med ganska övertygande skrynkliga 

ytor. Tekniken levererar en illusion och ändrar inte geometrin på objektet därför är 

fortfarande objektets silhuettkanter mjuka[5]. 

Bump Maps är effektiva att rendera och i många situationer är de lika 

övertygande som displacement maps. De mjuka kanterna är svåra att se när objekten 

är ihopsatt med en rörig bakgrund. Motion Blur, skuggor och andra 3D-aspekter 

hjälper också till att dölja Bump Mapens begränsningar[6]. 

2.3.3 Normal Mapping 

Normal mapping liknar Bump Mapping tekniken men är ett mer ingående sätt att 

simulera komplicerade detaljer i en låg-polygonmodell[1]. Metoden går ut på att 

bevara detaljer från den korresponderande hög-polygonmodellen såsom färg, skalära 

fält etc. Detaljerna är kodade i texture mappen vilket är effektivt i många grafiska 

delsystem [7]. 

2.4 Rendering 

Rendering är processen för att skapa en tvådimensionell bild eller animation från den 

förberedda scenen med hjälp av datorprogram[2][1]. Efter rendering sätts de olika 

renderade bilderna ihop till en bild genom compositing[8]. Rendering innebär 

beräkningar av färg för varje pixel i en bild genom att projicera en 3D-scen på en 2D-

bild[9]. Dator- och videospel, simulatorer, filmer, tv specialeffekter och design 

visualisering är några av användningsområdena för rendering[1]. Renderingstiden för 

bilder varierar från några sekunder till dagar beroende på hur komplex scenen är. 

Oftast är det fotorealism som är målet och det har inneburit att flera olika och ofta 

specialiserade renderingsmetoder har utvecklats. Dessa sträcker sig från orealistiska 

wireframe renderingar till mer avancerade tekniker såsom Ray Tracing och 

Radiosity[2]. 
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Renderingsekvationen är ett abstrakt formellt uttryck för den icke synliga 

aspekten av rendering. Den säger att vid en viss position och riktning, är det utgående 

ljuset summan av det utsända och reflekterande ljuset. Det reflekterade ljuset är 

summan av det inkommande ljuset från alla riktningar, multiplicerad med ytans 

reflektion och inkommande vinkeln. Genom att sammankoppla utgående med 

ingående ljus vid en interaktionspunkt beskriver ekvationen hela ljustransporten i en 

scen. Alla mer kompletta algoritmer kan ses som lösningar på särskilda formuleringar 

av denna ekvation[1]. 

2.4.1 Shading 

Inom datorgrafik är shading eller skuggningsfunktionen definierad som en funktion 

som får intensitetsvärdet för varje punkt på ett objekt från egenskaperna hos 

ljuskällan, objektet, och positionen för observatören[10]. Skuggningsfunktionen 

hänför sig alltså till konceptet att ljus blir reflekterad från en godtycklig yta vid en viss 

tidpunkt[11]. Den exakta beräkningen varierar inte bara beroende på vilka data som 

finns om ytan som är skuggad, utan också på själva skuggningsfunktionen[1]. 

2.4.2 Lambert shading 

Lambert Shadern är en grundläggande Shader som används till icke glänsande objekt. 

Shadern använder sig av Lamberts kosinuslag. Lamberts kosinuslag inkorporerar de 

två grundläggande fotometrilagarna. Den första lagen säger att belysningsstyrkan av 

ett ytelement belyst av en punktljuskälla är omvänt proportionell mot kvadraten av 

avståndet mellan källan och ytelementet. Den andra lagen säger att belysningsstyrkan 

är proportionell mot kosinus för vinkeln mellan normalen till ytan och radius vektorn 

som förbinder källan och ytelementet[12]. Ytan sprider infallande ljus lika mycket i 

alla riktningar. Dessutom läggs det vanligen till en intensitetskonstant till Shadern för 

att simulera effekten av ett ambient ljus[13]. 

2.4.3 Gouraud shading 

Gouraud shading är en snabb skuggningsmetod som används för att generera 

kontinuerlig skuggning över polygonytor. Gouraud shading användes mest innan 

grafikhårdvara klarade av att räkna ut diffust och speglande ljus per pixel. Metoden 

går ut på att beräkna ljusets värde hos polygonernas hörn för att sedan interpolera över 

polygonen[4][14]. 

2.4.4 Phong shading 

Phong shading är en slät skuggningsteknik som approximerar belysningen hos krökta 

ytor genom att interpolera normalerna hos en polygons hörn över ytan och utvärdera 

belysningsformeln för varje pixel[4][1]. Eftersom att det inte är en linjär interpolation 

av skuggningsvärdena hos hörnen, som Gourauds skuggningsteknik, erhålls en bättre 

approximation av krökningen hos ytan och högdagrarna på grund av att simuleringen 

av den speglande reflektionen är mer korrekt återgiven[10]. 

2.4.5 Direkt och indirekt belysning 

Direkt belysning är när ljuset från en ljuskälla interagerar en gång med en yta och 

indirekt belysning är belysning då ytor blir belysta från andra ytor istället för själva 

ljuskällan. Enklare Ray Tracing algoritmer beräknar direkt belysning, mer avancerade 

algoritmer beräknar indirekt belysning. Kombinationen av direkt och indirekt 

belysning hjälper att öka realismen i en scen[11][1]. 
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2.4.6 Ray Tracing 

Ray Tracing är en av de mest populära renderingsmetoderna och används vid 

rendering för att uppnå fotorealism. Det är den grundläggande metoden som används 

inom exempelvis filmbranschen[2][9]. Ray Tracing kan definieras som följandet av 

ljusstrålar, utsända från en ljuskälla, som studsar från yta till yta tills de träffar ögat 

eller kameran. Eftersom många av strålarna från ljuskällan inte kommer att träffa 

kameran, är Ray Tracing algoritmer skrivna så att spårningen sker baklänges tills 

strålarna träffar ljuskällan[15]. 

Den grundläggande Ray Tracing algoritmen består av två huvudsakliga 

beräkningar per pixel: Hitta närmaste punkt hos en yta och beräkna färgen för den. 

Algoritmen bestämmer synligheten hos ett objekts yta genom att följa imaginära 

strålar från kameran till objektet i scenen[9]. 

Den andra beräkningen bestämmer om en punkt är i skugga genom att spåra en 

stråle från ytan till ljuskällan. För point lights och spot lights spåras strålen mellan 

ytan och ljuskällans position. För directional lights spåras parallella strålar från ytan i 

ljusets riktning[9]. 

 

 

Figur 1. Rendering av Cornell Box med Ray Tracing skuggor. 

När strålen träffar en yta med speglande reflektion eller refraktion behövs oftast 

beräkning av fler strålar. Dessa kallas för reflektionsstrålar och refraktionsstrålar[9]. 

Refraktionsstrålar är böjda strålar som gått igenom transparenta objekt[15]. 

Reflektionsstrålar spåras från ytor och riktningen beräknas med lagen om reflektion 

som lyder att reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln. Riktningen och 

vinkeln av refraktionsstrålen beräknas med Snells lag om refraktion som beskriver hur 

ljusstrålar bryts i övergången mellan material med olika brytningsindex[9]. 
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Figur 2. Rendering av Cornell Box med Ray Tracing reflektion och refraktion. 

2.4.7 Monte Carlo Ray Tracing 

Monte Carlo Ray Tracing beräknar strålarnas ursprung, riktning och/eller tid genom 

slumptal. Monte Carlo Ray Tracing delas in i två katergorier: Distribution Ray 

Tracing och Path Tracing. Distribution Ray Tracing skjuter flertalet strålar från varje 

punkt på en yta för att ta prov på ljus, glansig reflektion, diffus reflektion, och andra 

effekter.  

Distribution Ray Tracing är benägen att ge ut en explosion av många strålar men 

detta kan förhindras genom att förminska antalet strålar efter några nivåer. 

Path Tracing är en variant av Distribution Ray Tracing som bara skjuter en 

reflektionsstråle och en refraktionsstråle per punkt. För att förhindra en brusig bild, 

vilket en enkel implementation av Path Tracing skulle generera, spårar den en mängd 

synlighetsstrålar genom varje pixel. Dessa strålar ger även upphov till tidseffektiv 

Motion Blur och depth of field[9]. 

2.4.8 Soft shadows 

Soft shadows eller mjuka skuggor är varierande mörker som orsakas av delvis skymda 

ljuskällor[1]. Regionen mellan helskugga och total upplysning kallas för penumbra. 

Area light i Maya och 3DS Max skapar mjuka skuggor. Mjuka skuggor kan beräknas 

med direkt belysning såsom Distribution Ray Tracing och med indirekt belysning 

såsom Global Illumination[9][16]. 
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Figur 3. Rendering av Cornell Box med Ray Tracing genererade mjuka skuggor. 

 

Figur 4. Rendering av Cornell Box med Global Illumination genererade mjuka skuggor. 

2.4.9 Ray Casting 

Ray Casting används oftast när detaljer inte är viktiga som i vissa datorspel eller i 

tecknade animationer. Ytan på 3D-objekten ser platta och matta ut vid användning av 

Ray Casting. Geometrin som har modellerats analyseras pixel för pixel, rad för rad 

från synpunkten utåt som om strålarna kastades ut från synpunkten. Den enklaste Ray 

Casting metoden beräknar pixelvärdet genom att bara ta färgvärdet av den punkt där 

strålen träffar[1]. 
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2.4.10 Indirekt belysning 

Belysning av ytor med ljus som reflekteras från andra ytor snarare än en ljuskälla 

kallas för indirekt belysning[1]. Indirekt belysning i en scen kan simuleras genom 

teoretiska fotoner som distribueras från ljuskällor för att mäta och sprida ljus. Dessa 

absorberas, överförs eller reflekteras från ytor i scenen. Vid varje tillfälle detta sker 

överförs ljusegenskaper som sparas i en photon map. Global Illumination och Caustics 

är två typer av tekniker som används för beräkna indirekt ljus[16]. 

2.4.11 Global Illumination 

Global Illumination består av fysiska modeller som beskriver det komplexa beteendet 

av ljus i en scen oberoende av vart kameran befinner sig. Förutom indirekt ljus 

producerar Global Illumination reflektioner och skuggor[15][17]. 

2.4.12 Photon maps 

Global Illumination algoritmen som är baserad på photon maps är en metod med två 

delar. Första delen bygger en foton kartan genom att spåra fotoner. Andra delen är 

renderingen[9]. 

Syftet med Photon Tracing eller foton spårning är att beräkna den indirekta 

illuminationen på diffusa ytor[9]. I den verkliga världen skapas fotonerna från 

ljuskällor. Fotonerna bär med sig en liten mängd energi från ljuskällan som delas upp 

bland numret av utsända fotoner. Energin de bär på gör rummet ljusare. 

Renderingsmotorn spårar enskilda fotoner från varje ljuskälla då de korsar objekt i 

scenen. Foton kartan konstrueras då korsningarna sker. Fotoner ackumulerar energi 

medan strålarna i Ray Tracing bara kalkylerar radiansen. Genom beräkning av 

ljusflödet i scenen blir simuleringen en mer global effekt. Fotonerna kallas därmed för 

globala fotoner[11]. 

Foton kartan med de genererade fotonerna är en statisk datastruktur som används 

för att beräkna uppskattningar av det inkommande ljusflödet och reflekterad radians i 

de många punkterna i scenen[9]. Som i Ray Tracing skjuts strålar ut från kameran för 

att hitta korsningar. Radiansuppskattning läggs till vid dessa korsningar för att hitta de 

närmsta fotonerna. Dessa fotoner används sedan vid beräkning av den reflekterande 

radiansen[11]. 

2.4.13 Importons 

Importons är ett annat ord för Importance partiklar som används för att fokusera 

fotonlagring i områden av scenen där fotoner kommer att bidra som mest till den 

slutgiltiga bilden. Detta ger upphov till en snabbare foton spårning[9]. 
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Figur 5. Rendering av Cornell Box med Global Illumination. 

2.4.14 Caustics 

Caustics är en form av indirekt belysning[1] som uppstår när flera speglande 

reflektioner integrerar med en diffus yta, exempelvis reflektionen vid botten av ett 

champagneglas på ett träbord. Att beräkna Caustics kräver ett stort antal fotoner som 

lagras i en separat Caustics foton karta för att effektivisera renderingen[11]. Caustics 

beräknas aldrig med Monte Carlo Ray Tracing eftersom den saknar kapacitet att 

hantera den typen av komplexa effekter[9][11]. 

 

 

Figur 6. Rendering av Cornell Box med Caustics. 
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2.4.15 Radiosity 

Radiosity hittar balansen av ljusutbytet mellan ytor i en scen genom att simulera 

energidistribution som liknar hur naturen fördelar ljus. När fotoner träffar ytor i 

scenen gör Radiosity ytorna till sekundära ljuskällor som sänder ut ljuspartiklar till 

närliggande ytor som i sin tur sänder ut ljuspartiklar till deras närliggande ytor. 

Processen fortsätter tills all ljusenergi är distribuerat i scenen. All ljus återemitteras 

inte, en del absorberas in i material till en grad som överensstämmer med materialets 

egenskaper. Färginformation överförs också mellan ytorna vilket ökar realismen i 

renderade bilder. Färgöverföringen kallas för color bleeding[11]. Radiosity levererar 

bara den diffusa belysningskomponenten till en yta, den ursprungliga belysningen 

kommer från en annan ljuskälla. De flesta Radiosity lösningarna kalkyleras mer 

effektivt om en liten del av ambient ljus läggs till[15]. 

2.4.16 Final Gather 

Final Gather används ofta i samband med Global Illumination men är inte samma 

system och kan användas separat. Final Gather använder en variant av Ray Tracing 

där kameran skjuter ut strålar som träffar ytor där en uppsättning av Final Gather 

strålar skapas och i slumpartade riktningar skickas ut inom en hemisfär. När en Final 

Gather stråle träffar en ny yta noteras ljusenergin och dennes potentiella bidrag till 

ytan. Nettosumman av Final Gather strålarnas skärningspunkter, som härrör från en 

enda skärningspunkt från en stråle från kameran, kallas för Final Gather punkt. 

Punkterna lagras i en Final Gather map som till slut bidrar till belysningens 

färgberäkningar[6]. 

 

 

Figur 7. Rendering av Cornell Box med Final Gather. 
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2.4.17 Ambient Occlusion 

Ambient Occlusion beräknar skuggning mellan ytor vilket bidrar till ökad realism hos 

de slutliga skuggorna i en renderad bild. Det är en skuggningsteknik tänkt som en stor 

ljuskälla som hela hemisfären, över en punkt vilket leder till att skuggorna liknar 

skuggorna utomhus en mulen dag[18][9]. 

 

 
 

Figur 8. Rendering av Cornell Box med Ambient Occlusion. 

2.4.18 Image-Based Lighting 

Fotorealistiska renderingar kan skapas genom användning av metoden image-based 

lighting (IBL) som använder sig av mätningar av verklighetens belysning för att belysa 

datorgenererade objekt[19]. 

Första steget i Image-based lighting är att erhålla mätningar av den verkliga 

världens belysning, det kan göras genom att fotografera ett reflekterande sfär som 

kallas för Light Probe som har två viktiga egenskaper. Den första egenskapen är att de 

är rundstrålande. Det betyder att för varje riktning som finns i världen finns det en 

pixel i bilden som motsvarar den. Den andra egenskapen är att pixelvärdet är linjärt 

proportionell mot mängden ljus i den verkliga världen[20]. För att samla ljuset 

fotograferas en sfär med tekniken HDR(High Dynamic Range). Skapandet av en HDR-

bild sker genom att en serie bilder tas med varierande exponeringsnivåer, de sätts 

sedan ihop, på så sätt erhålls hela skalan av verklighetens belysning[20][15]. 

Ytor modelleras upp för att fånga skuggor och reflektioner. Material appliceras 

på 3D-modellerna som ska belysas. HDR-bilden kopplas till 3D-programmet för att 

kunna belysa 3D-objekten. För att få objekten att smälta in i den fotograferade eller 

filmade omgivningen borde man redan vid fototillfället gjort geometriska mätningar 

på omgivningen som replikeras i scenen[21][20]. 

Renderingsmotorn renderar sedan objekten, skuggorna och reflektionerna 

antingen i separata pass eller i hopsatt till en bild. Efter det sätts bilderna ihop i ett 

kompositprogram[21]. 
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2.4.19 Depth of field 

Depth of field eller skärpedjup refererar till området fångat i ett foto som är i fokus. 

Skärpedjupet varierar med objektivets bländare, brännvidd, och kamerans avstånd till 

motivet[22]. Renderingsmotorer kan simulera skärpedjup genom att spåra strålar med 

Path Tracing[9]. 

 

 

Figur 9. Rendering av Cornell Box med depth of field. 

2.4.20 Motion Blur 

Motion Blur eller rörelseoskärpa är objekt som är i oskärpa pga. antingen kamerans 

eller objektets höga hastighets rörelse[1]. En riktig kameraslutare måste vara öppen en 

begränsad tid för att fånga tillräckligt med ljus. Om ett objekt rör sig framför kameran 

inom slutarens öppningstid kommer objektet bli suddigt. Beräkning av rörelseoskärpa 

kan göras genom att spåra strålar med Path Tracing[9]. 
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Figur 10. Rendering av Cornell Box med Motion Blur. 

2.4.21 Sampling och Filtering 

Ett problem varje renderingsmotor måste ta itu med, oavsett vald renderingsteknik, är 

samplingsproblemet. Renderingsprocessen försöker att avbilda en kontinuerlig 

funktion från bildutrymme till färger genom att använda ett begränsat antal pixlar. En 

bild kan inte visa detaljer mindre än en pixel. Om en primitiv renderingsalgoritm 

används kommer höga frekvenser i bildfunktionen orsaka Aliasing som uppenbarar sig 

som ojämna kanter på objekt där pixelrutnätet är synligt. Antialiasing är processen 

som filtrerar bildfunktionen för att bort höga frekvenser[1]. 

Ett antal filter finns för att filtrera bort höga frekvenser och rekonstruera den 

samplade signalen. Box, Triangle, Gaussian, Lanczos och Kaiser är några av dessa 

filter. Box ger den snabbaste filtreringen men med det sämsta resultatet av dem. 

Lanczos och Kaiser ger bäst resultat men är mer tidskrävande[23]. 

 

 

Figur 11. Rendering av Cornell Box med olika samplingsnivåer. 

2.4.22 BRDF 

BRDF står för Bidirectional Reflectance Distribution Function och är en funktion som 

beskriver hur ljus reflekteras från en yta. Inmatningarna till denna funktion är 

inkommande och utgående azimut och elevationsvinkel, mätt på ytan. Våglängden av 

inkommande ljus är en annan inmatning som är del av en BRDF. Resultatet som fås av 

en BRDF är ett enhetslöst värde som är den relativa mängd energi som reflekteras i 

utgående riktning med hänsyn till den inkommande riktningen. Ett annat sätt att tänka 

denna funktion är i termer av fotoner. BRDF ger sannolikheten att en inkommande 

foton kommer att lämna i en viss riktning. BRDF beskriver alltså hur inkommande och 

utgående strålning är relaterat men förklarar inte hur material fysiskt interagerar med 

ljus[23]. 

2.4.23 Renderingsmotorer 

En renderingsmotor är ett noggrant konstruerat program baserat på en blandning av 

områden såsom ljusfysik, matematik, visuell perception och mjukvaruutveckling. Det 

finns en mängd av renderingsmotorer tillgängliga. Vissa är integrerade i stora 

modellerings- och animationspaket, andra är fristående[1]. 
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2.4.24 Mental Ray 

Mental Ray är en renderingsmotor framtaget av det tyska företaget mental images 

GmbH. Mental Ray finns som både självständigt renderingsprogram och som 

insticksprogram för t.ex. Autodesk Maya, Autodesk 3DS Max och Softimage XSI. 

Som insticksprogram är Mental Ray specialiserad för att skapa fotorealistiska bilder 

vilket är en process som kräver komplexa beräkningar med hjälp av fysik för att 

simulera hur ljus beter sig och interagerar med ytor. Mental Ray har många parametrar 

för att klara av komplexa renderingsutmaningar såsom indirekt belysning, volymetrisk 

belysning, flimmer reduktion etc. Mental Ray används inom olika fält såsom 

arkitekturdesign, animation för film, reklamfilm, fordons- och industriell design, och 

spel[16]. 

2.4.25 V-Ray 

V-Ray är en renderingsmotor som är snarlik Mental Ray. Den skapades av två 

programmerare vid namn Vladimir Koylazov och Peter Mitev hos det Bulgariska 

företaget Chaos Group. V-Ray släpptes år 2002 och har blivit populärt framförallt för 

sin förmåga att producera högkvalitativa fotorealistiska bilder till kort tid dels pga. sin 

snabbhet att beräkna Ray Tracing. V-Ray används inom arkitekturdesign, visuella 

effekter, film, media, bil design, television och andra industrier. Idag finns V-Ray som 

insticksprogram för bl.a. Autodesk 3DS Max, Autodesk Maya, Rhino och 

SketchUp[25][26]. 

2.5 Fotorealism 

Grafiker använder sig av ett antal principer inom fotorealism som riktlinjer när de 

framställer fotorealistiska renderingar. 

Alla ytor i verkligheten har en ytstruktur såsom grovhet eller jämnhet. Till och 

med jämna ytor har en ytstruktur. Ett vanligt problem med 3D-objekts ytor är att de 

nästan alltid är för jämna. Eftersom verkliga objekt har oregelbundenhet i dess fysiska 

djup, ska även syntetiska datorgenererade objekt ha det. Få ytor är helt och hållet rena 

och fria från brister, de innehåller exempelvis ofta smuts, damm, rost, felaktigheter, 

repor och bucklor. Även nya objekt har subtila brister. Högdagrar är viktiga för att 

imitera verklighetens attribut av ytan. Utan högdagrar upplevs objektet tråkigt, mjukt 

och platt vilket är attribut som är passande för exempelvis tyger men inte för metall 

eller plast. De flesta verkliga objekt som är tillverkade har avfasade kanter där det 

uppstår subtila högdagrar från ljuskällan. Vi är vana att se dessa högdagrar i 

verkligheten därför ser animerade objekt, som saknar dessa, oftast artificiella ut[27]. 

Kaos hjälper att beskriva det naturliga livstillståndet då objekt inte alltid är 

utplacerade efter räta vinklar. Miljön är viktig eftersom den reflekterar en varelses 

personlighet, det kan exempelvis vara stökigt, städat eller helt kaotiskt. Objekten i 

scenen måste också kunna kännas igen och vara välbekanta av åskådaren för 

bestämmandet av fotorealismen i scenen. För att uppnå realism måste man ta hänsyn 

till renderingen och de olika belysningsprocesserna. Förbättringar inom Global 

Illumination såsom Radiosity och Photon Mapping bidrar till en förbättrad 

realism[27]. Rörelseoskärpa och skärpedjup är tekniker som används för att replikera 

hur en riktig kamera fungerar. Dessa hjälper till att ge en syntetisk bild fotorealistiska 

egenskaper[15]. 

2.6 Cornell Box 

Cornell Box består av fotografier av ett riktigt fysiskt rum skapat år 1984 vid Cornell 

University. Andra delen består av ett syntetiskt replikerat rum, modellerat och 

texturerat i en 3D-applikation. Syften är att demonstrera indirekt belysning såsom 
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Global Illumination, Final Gather och Caustics. Renderingar av Cornell Box jämförs 

sedan med fotografier av Cornell Box[6]. 

 

 

Figur 12. Klippt skärmbild av Cornell Box i Maya. 

3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien skapades delvis för att besvara första delmålet. Litteraturstudien 

fokuserades på de olika renderingsmetoderna vilket breddar läsarens syn på 

renderingsprocessen som är väsentligt för att kunna förstå resten av studien. 

Litteraturstudien börjar med att beskriva generellt om datorgenererad tredimensionell 

grafik, och Shaders för att förankra informationen kring rendering. 

 Rendering, renderingstekniker såsom beräkning av indirekt belysning. 

Renderingsmotorerna Mental Ray och V-Ray beskrevs även. 

Fotorealism beskrevs, även om det inte var hela målet med arbetet, utan mer ett 

sätt att förhålla sig till den simulerade realistiska belysningen hos den renderade 

bilden, när kvaliteten av den ska analyseras. 

För att ge bättre förståelse för textens innehåll illustrerades största delen av 

litteraturstudien med renderingar av Cornell Box. Därmed behövde också 

litteraturstudien förklara Cornell Box. Cornell Box modellerades och texturerades efter 

mått och färginformation givna hos Cornell University Program of Computer 

Graphics websida.[28] Ljussättningen och renderingsinställningarna i Mental Ray, 

styrdes av vad som skulle passa litteraturstudiens text. 

3.2 Praktiskt arbete  

Det praktiska arbetets syfte låg i att påvisa skillnader i renderingsmotorernas 

funktionalitet och i de renderade bildernas kvalitet. Detta gjordes genom att jämföra 

skillnaderna i renderingar från både Mental Ray och V-Ray. För att kunna utföra 

jämförelsen modellerades en 3D-scen. Den texturerades och ljuskällor tillfördes. 

Ljussättningen involverade Mayas ljuskällor kompatibla med Mental Ray och med V-

Rays medföljande ljuskällor, kompatibla med V-Ray. Vilka renderingstekniker som 

valdes att tillämpas, motiveras i detta kapitel. 

Arbetet delades upp i två delar: Del 1 och Del 2. Syftet för Del 1 är att besvara 

frågor ställda för delmål nummer 2 (Vilka är skillnaderna mellan Mental Ray och V-
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Rays grundinställningar samt vilka är skillnaderna för bilderna renderade med enbart 

grundinställningarna aktiverade?), 4(Hur ser relationen ut hos renderingarnas kvalitet 

och renderingstider?) och 5(Hur ser relationen ut mellan användarvänligheten och 

kvaliteten?). Syftet för Del 2 är att besvara frågorna ställda för delmålen nummer 

3(Vilket eller vilka tillvägagångssätt är mest användarvänliga för att simulera indirekt 

ljus i Mental Ray och V-Ray?), 4 och 5. 

3.2.1 Utrustning 

Hårdvara 

Hårdvara som användes var en bärbar MacBook Pro med produktionsår 2010.  

Datorkomponenternas specifikationer följer nedan: 

Processor: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo. 

Minne: 4 GB 1067 MHz DDR3. 

Grafik: NVIDIA GeForce 320M 256 MB 

 

Mjukvara 

Operativsystem: Mac OS X Lion 10.7.3 (11D50b) 

3D-applikation: Autodesk Maya 2012 Student Version 

Renderingsmotorer: Mental Ray och V-Ray 2.0 for Maya Demo 

Bildredigeringsprogram: Adobe Photoshop CS5 Extended 

3.2.2 Förarbete: framställning av 3D-scenen 

Modellering 

Ett rum, ett fönster, fyra stycken tak- och golvlister, en fåtölj, tre flyttlådor, ett par 

jeans, en tröja och två stycken träklossar modellerades av polygoner i Maya. Rummet 

var helt slutet bortsätt från fönstrets öppning.  

Vid modellering och positionering av 3D-objekten, togs hänsyn till 

litteraturstudien och vad den berättade om fotorealism, detta delvis för att skapa en bra 

analys av den realistiska simuleringen av ljuset. Taket mättes till 240 Mayaenheter 

(cm), vilket av gamla personliga kunskaper är ett ganska vanligt mått för takhöjd. Alla 

andra mått, förutom fönstrets, uppskattades godtyckligt. Klädernas tyg veck skapades 

genom Ncloth simulering i Maya. 

 

 

Figur 13. Hopsatt Maya Software- och Maya Vector rendering som illustrerar modelleringen. 
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Texturering 

Enskilda Lambert Shaders applicerades på varje 3D-objekten som skulle ha en egen 

texture och Bump Map. 

Textures laddades ner från websidan CG Textures[29]. Bump Maps skapades i 

Photoshop ifrån textures och bearbetades för att illusionen av djup skulle inträda vid 

lämplig plats på objektets yta. Textures och Bump Maps kopplades in till de enskilda 

Lambert Shaders. Vid texturering av 3D-objekt togs hänsyn till litteraturstudien och 

vad den berättade om fotorealism.  

 

 

Figur 14. Hopsatt axplock av använda texturer och tillhörande Bump Maps. 

 

Figur 15. Rendering med ambient ljus utan skuggor, illustrerar applicerade texturer och Bump 

Maps. 
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Kamera 

En enkel camera skapades i Maya. Den positionerades till en plats i scenen där alla 

3D-objekt och mötande ytor såsom hörn, var synliga i kameran. En bra analys av 

kvaliteten hos den renderade bilden sker delvis genom att analysera hur det indirekta 

ljuset uppfört sig i rummets hörn. Kameran roterades till lämpliga vinklar. Inga andra 

attribut hos kameran ändrades. 

 

 

Figur 16. Klippt skärmbild från Maya som visar 3D-scenen med kameran markerad i 

ljusgrönt. 

3.2.3 Avgränsningar för renderingen 

V-Ray hade licenstypen demo vilket innebar ett antal begränsningar vilka var att 

renderingsmotorn producerade vattenstämplar på renderingarna och att bildens 

upplösning var limiterad till 600x450 pixlar. 

Renderingarna begränsades till den kvadratiska upplösningen: 450x450 pixlar då 

detta uppskattades vara ett bra omfång för kameran för att kunna få med de flesta 3D-

objekt och vissa av dessas objekts hörn som är betydliga vid analysen av simuleringen 

av det indirekta ljuset.  

Inga renderingspass eller renderingslager kommer att användas då detta är 

utanför studiens fokus. 

3.2.4 Del 1 - rendering med grundinställningar 

Arbetets syfte i del 1 av arbetsförloppet var delvis att få fram svar för frågan ställd hos 

andra delmålet: Vilka är skillnaderna mellan Mental Ray och V-Rays 

grundinställningar samt vilka är skillnaderna för bilderna renderade med enbart 

grundinställningarna aktiverade? 

Eftersom grundinställningarna skulle jämföras fick inte mycket ändras. Tabell 1 

visar vilka inställningar som ändrades för Mental Ray. Tabell 2 visar vilka 

inställningar som ändrades för V-Ray. Denna del krävde två stycken renderingar. 
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3.2.5 Rendering 1 

Tabell 1. Ändrade renderingsinställningar i Mental Ray för Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt värde Flik - Underflikar 

File name prefix: 
(not set; using 
scene name) 

mental_ray_stand
ard_installning 

Common - File Output 

Image format: Maya IFF (iff) TIFF (tif) Common - File Output 

Renderable 
Camera 

persp Render_cam 
Common - Renderable 

Cameras 

Width: 640 450 Common - Image Size 

Height: 480 450 Common - Image Size 

 

Tabell 2. Ändrade renderingsinställningar i V-Ray för Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt värde Flik - Underflikar 

File Name Prefix 
(not set; using 

filename) 
Vray_standard_in

stallning 
Vray Common - Image File 

Output 

Image Format: png tif 
Vray Common - Image File 

Output 

Renderable 
Camera 

persp Render_cam 
Vray Common - Renderable 

Cameras 

Maintain 
Width/Height 
Ratio 

 ☐ Vray Common - Resolution 

Width: 600 450 Vray Common - Image Size 

3.2.6 Rendering 2 

De snarlika inställningarna gav upphov till skillnader i bilderna. Mental Ray 

renderingen innehöll mer Aliasing. För att kunna jämföra renderingstiderna mer 

rättvist, granskades V-Rays parametrar för att se vad mer som skilde renderingarna åt. 

Tabell 3 visar vilka parametrar som ändrades hos Mental Ray för att de skulle stämma 

bättre överens med V-Rays renderingskvalitet och bildfilens data typ. 

 

Tabell 3. Ändrade renderingsinställningar i Mental Ray för Rendering 2 

 
Parameter Värde Ersatt värde Flik – underflikar 

File Name Prefix: 
mental_ray_sta
ndard_installnin

g 

mental_ray_hogr
e_sampling 

Common - File Output 

Max Sample 
Level 

0 2 
Quality - Anti Aliasing Quality 

- Raytrace/ 
Scanline Quality 

Data Type 
RGBA (Byte) 

4x8 Bit 
RGBA (Short) 

4x16 Bit 
Quality - Framebuffer 

3.2.7 Del 2 - rendering med realistiskt ljus 

Denna del är uppdelad i två delar: Mental Ray och V-Ray. Ljussättningen, 

renderingsinställningar ändringar motiveras och beskrivs här.  
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HDR-bild 

HDR-bilden som användes för Mental Rays Image-Based Lighting och V-Rays Dome 

light hette rnl_probe.hdr och laddades ner från Paul Debevecs websida[28].  

 

 

Figur 17. "Eucalyptus Grove, UC Berkeley" - Light Probe HDR-bild användes i både Mental 

Ray och V-Ray. 

 

Figur 18. Klippt skärmbild av tillgängliga ljuskällor i Maya efter installation av V-Ray 2.0. 

3.2.8 Mental Ray 

Ljuskällor som fanns med och verkade i renderingen av den slutgiltiga bilden för 

Mental Ray var Area Lights och Mental Rays Image-Based Lighting. Area lights 

användes för den indirekta belysningen. Image-Based lighting, med hårda Ray Tracing 

skuggor inställda, användes för att skapa en mer direkt och skarp belysning/skugga. 

Som nämns i litteraturstudien, verkar kombinationen av direkt och indirekt belysning, 

för att öka realismen hos ljuset i en scen. För att simulera det indirekta ljuset användes 

ett par olika Global Illumination tekniker, Global Illumination fotoner och Final 

Gathering. 

Nedan visas arbetsförloppet vilket involverade bl.a. justering av renderings- och 

ljusinställningar. 

 
Rendering 1 

Area Light skapas och placeras vid fönstrets öppning för simulerandet av indirekt 

belysning. Eftersom den direkta belysningen inte behövs sänks intensiteten till noll. 

Tabell 4 visar vilka renderingsparametrar som ändrades. Tabell 5 visar vilka 

parametrar i Area light som ändrades. 
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Tabell 4. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

File name prefix:  
(not set; using 
scene name) 

mental_ray_rend
er 

Common - File output 

Image format: Maya IFF (tif) TIFF (tif) Common - File output 

Renderable 
Camera 

Persp render_cam 
Common – Renderable 

Cameras 

Alpha channel 
(Mask) 

 ☐ 
Common – Renderable 

Cameras 

Width 640 450 Common – Image Size 

Height 480 450 Common – Image Size 

Enable Default 
Light 

 ☐ Common – Render Options 

Max Sample 
Level 

0 2 
Quality – Raytrace/Scanline 

Quality 

Data Type 
RGBA (Byte) 

4x8 Bit
RGB (Byte) 3x8 

Bit 
Quality - Framebuffer 

Global 
Illumination 

☐  
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

 

Tabell 5. Ändrade parametrar i Area Light(areaLightShape1) för Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Intensity 1 0 Area Light Attributes 

Emit Photons ☐  
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

Photon Intensity 8000 30000 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

Exponent 2 1 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

 
Rendering 2 

Eftersom att Rendering 1 blev mörk och fläckig ändrades inställningar för att kunna se 

fotonerna i syfte att kunna se vilka mer inställningar som behövde ändras. Tabell 6 

visar vilka renderingsparametrar som ändrades. 

 

Tabell 6. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 2 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Radius 0 5 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

 
Rendering 3 

Fotonerna är utspridda och för få. Höjer antalet fotoner för att få jämnare 

fotonemittering. Tabell 7 visar vilka parametrar i Area light som ändrades. 

 

Tabell 7. Ändrade parametrar i Area Light(areaLightShape1) för Rendering 3 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflik 

Global illum 
Photons 

10000 120000 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 
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Rendering 4 

Ökade Radius i syfte att fotonerna skulle dela sin energi med fler fotoner i en större 

radie. Tabell 8 visar vilka renderingsparametrar som ändrades. 

 

Tabell 8. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 4 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Radius 5 90 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

 
Rendering 5 

Bilden blev fläckig. Ökade Radius igen. Detta ger upphov till mindre fläckigheter. 

Tabell 9 visar vilka renderingsparametrar som ändrades. 

 

Tabell 9. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 5 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflik 

Radius 90 130 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

 
Rendering 6 

Fläckigheterna bestod. Testade att öka Radius och Accuracy för att få ett jämnare 

resultat. Merge distance jämnar ut fotonerna genom att ta bort fotoner som är tätt 

hoppackade. Tabell 10 visar vilka renderingsparametrar som ändrades. 

 

Tabell 10. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 6 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflik 

Radius 130 150 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

Accuracy 500 1000 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

Merge Distance 0 7 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

 
Rendering 7 

Den mer direkta belysningen lades till genom att skapa Image-Based Lighting. Detta 

gjordes genom att klicka på knappen Image-Based Lighting i Mental Ray under fliken 

Enviroment som ligger under fliken Indirect lighting. HDR-bilden kopplades in, 

Quality U och Quality V justerades, Ray Tracing skuggor aktiverades och justerades. 

Tabell 11 visar vilka parametrar i Image-Based Lighting som ändrades. 

 

Tabell 11. Ändrade parametrar i Image-Based Lighting(mentalrayIblShape1) för 

Rendering 7 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Mapping Spherical Angular 
Image-Based Lighting 

Attributes 

Image Name   
sourceimages/rnl

_probe.hdr 
Image-Based Lighting 

Attributes 

Emit Light ☐  Light Emission 

Quality U 256 512 Light Emission 

Quality V 256 512 Light Emission 

Ray Depth Limit 2 5 Light Emission 
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Rendering 8 

Testade att sänka vissa parametrar i Image-Based Lighting noden för att sänka 

renderingstiden. Tabell 12 visar vilka parametrar för Image-Based Lighting som 

ändrades. 

 

Tabell 12. Ändrade parametrar i Image-Based Lighting(mentalrayIblShape1) för 

Rendering 8 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Quality U 512 250 Light Emission 

Quality V 512 250 Light Emission 

Samles 40 , 16 30 , 12 Light Emission 

Low Samples 5 , 2 3 , 1 Light Emission 

Ray Depth Limit 5 2 Light Emission 

 

Rendering 9 

3D-objekten i Rendering 8 såg ut som om att de flöt på golvet och på varandra. För att 

få objekten att se ut som de har kontakt med ytor de stod på, behövdes det en Ambient 

Occlusion. Ingen lämplig lösning hittades för applicering av Ambient Occlusion p.g.a. 

att studien var begränsad från renderingspass och renderingslager. Istället användes 

Final Gathering eftersom det hjälper till att jämna till fotonerna ifrån Global 

Illumination antogs det att Global Illuminations Accuracy inte behövde vara högt 

inställd. Tabell 13 visar vilka renderingsparametrar som ändrades. 

 

Tabell 13. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 9 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflik 

Accuracy 1000 500 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

Final Gathering ☐  
Indirect Lighting – Final 

Gathering 

 
Rendering 10 

Rendering 9 blev väldigt mörk och fläckig. Rendering 10 är egentligen resultatet av 

flera testrenderingar för att se vilka parametrar som behövdes ändras för att uppnå en 

god kvalitet. Dessa testrenderingar redovisas inte i studien då det ansågs bli 

överflödigt. Dock ska det noteras för användarvänlighetsaspektens skull. Tabell 14 

visar vilka renderingsparametrar som ändrades. Tabell 15 visar vilka parametrar i Area 

light som ändrades. 

 

Tabell 14. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 10 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Accuracy 500 1000 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

Radius 150 270 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

Merge Distance 7 15 
Indirect Lighting – Global 

Illumination 

Accuracy 100 28 
Indirect Lighting – Final 

Gathering  

Point Density 1 1.030 
Indirect Lighting – Final 

Gathering 

Point 
interpolation 

10 33 
Indirect Lighting – Final 

Gathering 

Max Trace Depth 2 1 Indirect Lighting – Final 
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Gathering – Final Gathering 
Tracing  

 

Tabell 15. Ändrade parametrar i Area Light(areaLightShape1) för Rendering 10 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Photon Intensity 30000 37000000 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

Exponent 1 2 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

Global Illum 
Photons 

120000 200000 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

 

Rendering 11 

Rendering 10 blev mörk och Aliasing har uppstått hos alla tidigare renderingar. Att 

detta Aliasing inte åtgärdades tidigare var ett medvetet val för att inte öka 

testrenderingarnas renderingstider. Tabell 16 visar vilka renderingsparametrar som 

ändrades. Tabell 17 visar vilka parametrar i Area Light som ändrades. 

 

Tabell 16. Ändrade renderingsparametrar i Mental Ray för Rendering 11 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Max Sample 
Level 

2 3 
Quality – Raytrace/Scanline 

Quality 

Filter Box Triangle Quality – Multi-Pixel Filtering 

Accuracy 28 40 
Indirect Lighting – Final 

Gathering  

Point Density 1.030 1.5 
Indirect Lighting – Final 

Gathering 

 

Tabell 17. Ändrade parametrar i Area Light(areaLightShape1) för Rendering 11 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Photon Intensity 37000000 50000000 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

Global Illum 
Photons 

200000 400000 
Area Light Attributes – 

Mental Ray - Caustic and 
Global Illumination 

 

3.2.9 V-Ray 

Ljuskällor som fanns med och verkade i renderingen av den slutgiltiga bilden för V-

Ray var VRay_Rect_Light och V-Ray Sun. I arbetet användes också Image-Based 

Lighting genom användning av ljuskällan V_Ray_Dome_Light för att skapa en mer 

direkt belysning vilket genererar skarpare skuggor. Då det misslyckades användes den 

bara som en bakgrundsbild och belysningen ersattes med V-Ray Sun. 

V_Ray_Dome_Light togs senare helt bort då den slutgiltiga renderingen inte påvisade 

några betydliga skillnader i kvaliteten utan den, dock blev renderingstiden lägre utan 

den. För att simulera det indirekta ljuset användes ett antal olika Global Illumination 

tekniker såsom Irradiance partiklar och Ambient Occlusion. 
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Rendering 1 

V_Ray_Rect_Light skapades och placerades vid fönstret på samma sätt som för Area 

Light. En V_Ray_Dome_Light skapades för Image-Based Lighting. En file nod 

skapades för att koppla in HDR-bilden. Tabell 18 visar vilka renderingsparametrar 

som ändrades. Tabell 19 visar vilka parametrar i V_Ray_Rect_Light som ändrades. 

Tabell 20 visar vilka parametrar i V_Ray_Dome_Light som ändrades. 

 

Tabell 18. Ändrade renderingsparametrar i V-Ray för Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

File name Prefix: 
(not set; using 

filename) 
vray_render 

Vray Common - 
Image File Output 

Image format png tif 
Vray Common - Image File 

Output 

Don't save alpha 
channel 

☐  
Vray Common - Image File 

Output 

Image Type 16 bits 8 bits 
Vray Common - Image File 

Output - Image format 
options - tif options 

Renderable 
Camera 

persp render_cam 
VRay Common - Renderable 

Cameras 

Maintain 
Width/Height 
Ratio 

 ☐ VRay Common - Resolution 

Width 600 450 VRay Common - Resolution 

Default Lights  ☐ VRay - Global options 

On ☐  Indirect illumination - GI 

Reflective 
Caustics 

 ☐ Indirect illumination - GI 

On ☐  
Indirect illumination – GI – 

Ambient Occlusion 

 

Tabell 19. Ändrade parametrar i V_Ray_Rect_Light(VRayLightRectShape1) för 

Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

invisible ☐  Options 

 

Tabell 20. Ändrade parametrar i V_Ray_Dome_Light(VRayLightDomeShape1) 

för Rendering 1 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Dome Spherical ☐  Basic parameters 

Use Dome Tex ☐  Texture 

Image Name  
sourceimages/rnl

_probe.hdr
File34 

 
 
Rendering 2 
Inget direkt ljus eller skuggor skapades av V_Ray_Dome_Light. En V-Ray Sun 

skapades genom att klicka på Create Sun under V-Ray Sun and Sky som ligger under 

VRay. Den vinklades för att få ungefär samma vinkel som ljuset hos Mental Ray. 

V_Ray_Dome_Light behölls som bakgrundsbild men fotonemittering stängdes av. 

Tabell 21 visar vilka parametrar i V_Ray_Dome_Light som ändrades. I senare 

renderingar blev det klart att V_Ray_Dome_Light fortfarande sände ut ljus då 

renderingstiden blev kortare när den helt togs bort från scenen. 
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Tabell 21. Ändrade parametrar i V_Ray_Dome_Light för Rendering 2 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

Target radius 100 0 Photon emission 

Emit distance 150 0 Photon emission 

Photon subdivs 500 0 Photon emission 

Diffuse multiplier 1 0 Photon emission 

Caustics subdivs 1000 0 Photon emission 

Caustics 
multiplier 

1 0 Photon emission 

 

Rendering 3 

Rendering 1 och 2 innehöll märkbar Aliasing. Sampling, filtertyp och dess storlek 

ändrades. Tabell 22 visar vilka renderingsparametrar som ändrades.  

 

Tabell 22. Ändrade renderingsparametrar i V-Ray för Rendering 3 

 
Parameter Värde Ersatt Värde Flik - Underflikar 

AA Filter type: Area Gaussian 
VRay - Image 

Sampler - 
Antialiasing Filter 

Size 1.5 3 
VRay - Image Sampler - 

Antialiasing Filter 

Max subdivs 4 7 
VRay - Image Sampler – 

Adaptive DMC 

 

Rendering 4 

Rendering 3 var av bra kvalitet. V_Ray_Dome_Light togs bort för att se om 

renderingstiden blev lägre. En polygon sfär skapades och en Lambert Shader skapades 

och dess parameter color kopplades ihop med File34 som var länkad till HDR-bilden. 

Sfärens parameter Casts shadows under Render Stats stängdes av för att V-Ray Sun 

ljus skulle komma igenom. Rendering 4 hade lägre renderingstid än Rendering 3. 
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4 Resultat 

4.1 Del 1 - rendering med grundinställningar 

Här presenteras de renderade bilderna som senare i kapitlet jämförs för att finna 

skillnader i bildernas kvalitet. 

4.1.1 Rendering 1 – Mental Ray 

 

Figur 19. Mental Ray Rendering - Del 1, Rendering 1 

4.1.2 Rendering 1 – V-Ray 

 

Figur 20. V-Ray Rendering - Del 1, Rendering 1 
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4.1.3 Rendering 2 – Mental Ray 

 

Figur 21. Mental Ray Rendering - Del 1, Rendering 2 

4.2 Del 2 - rendering med realistiskt ljus 

Här presenteras och analyseras arbetsförloppet som ledde fram till de slutgiltiga 

bilderna som jämförs längre fram i kapitlet. 

4.2.1 Mental Ray testrenderingar 1-10 

Rendering 1 

Rendering 1 blev mörk och innehöll stora fläckar. Detta p.g.a. för lågt fotonantal och 

för dålig utspridning av dem. 

 

 

Figur 22. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 1 
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Rendering 2 

Rendering 2 visar de individuella fotonerna och deras utspridning i rummet. Denna 

rendering motiverade en ökning i fotonantalet. 

 

 

Figur 23. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 2 

Rendering 3 

Fotonerna i rendering 3 täckte hela rummet. Det betydde en ökad chans för mindre 

fläckighet i följande renderingar.  

 

 

Figur 24. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 3 
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Rendering 4 

Rendering 4 visade att med ökad Radius påverkar fotonerna en större yta. I Rendering 

1 var Radius 0, vilket måste ha betytt att den ställde in radien automatiskt. För att 

behålla kontrollen över resultatet ökades den manuellt i följande renderingar. 

 

 

Figur 25. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 4 

Rendering 5 

Rendering 5 blev även den fläckig. 

 

 

Figur 26. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 5 

  



 

  31             

 

Rendering 6 

Rendering 6 var renderad med högre Radius, Accuracy och Merge Distance vilket gav 

ett jämnare resultat till bilden. 

 

 

Figur 27. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 6 

Rendering 7 

I Rendering 7 observerades Ray Tracing skuggorna vilket Image-Based Lighting gav 

upphov till. 

 

 

Figur 28. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 7 
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Rendering 8 

Rendering 8 visade ingen större kvalitetsförlust i Ray Tracing skuggorna då 

parametrarna för Image-Based Lighting hade ställts ner med motiveringen att förkorta 

renderingstiden. 

 

Figur 29. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 8 

Rendering 9 

Rendering 9 visade Global Illumination och Final Gatherings samspel. Final 

Gathering skapade fläckar och en mörkare bild jämfört med Rendering 8. 

 

 

Figur 30. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 9 
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Rendering 10 

Rendering 10 visade mindre fläckar och en bättre kvalitet för det indirekta ljuset 

jämfört med den tidigare renderingen. Bilden var dock fortfarande mörk och Aliasing 

syntes t.ex. på den ensamma kartongens kanter. 

 

 

Figur 31. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 10 

4.2.2 Mental Ray – rendering 11 

Rendering 11 visade bra kvalitet i det simulerade ljuset och Antialiasingens inverkan. 

Renderingstiden för Rendering 11 var 24 minuter och 30 sekunder. 

 

 

Figur 32. Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 11 
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4.2.3 V-Ray testrenderingar 1-3 

Rendering 1 

Utan att manuellt ändrat många parametrar syntes ett bra resultat redan vid Rendering 

1. Bilden saknade skarpa Ray Tracing skuggor. 

 

 

Figur 33. V-Ray Rendering - Del 2, Rendering 1 

Rendering 2 

Rendering 2 visade att V-Ray Sun fungerade bra för att skapa skarpa skuggor och 

ljuset den simulerade var i bra kvalitet i både färg och intensitet. 

 

 

Figur 34. V-Ray Rendering - Del 2, Rendering 2 

  



 

  35             

 

Rendering 3 

Rendering 3 visade resultat på förbättrad Antialiasing med inställningar enligt tabell 

22. 
 

 

Figur 35. V-Ray Rendering - Del 2, Rendering 3 

4.2.4 V-Ray – Rendering 4 

Då V_Ray_Dome_Light hade tagits bort inför Rendering 4, sjönk renderingstiden med 

fyra minuter. Inga märkbara skillnader observerade i kvaliteten mellan Rendering 3 

och Rendering 4.  

 

 

Figur 36. V-Ray Rendering - Del 2, Rendering 4 
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Renderingstiden för Rendering 4: 20 minuter och 8 sekunder. 

4.3 Jämförelse av del 1  

4.3.1 Rendering 1 

Kvalitet 
Kvaliteten granskades ur både konstnärliga och tekniska perspektiv. Renderingarna 

visade att renderingsmotorernas grundinställningar för belysningen var riktade åt olika 

håll. Då V-Rays grundinställningar för belysning resulterade i mörkhet riktat nedåt 

och uppåt på ytor, uppfattades objekt som om de hade kontakt med ytorna de stod på, 

mer än i Mental Rays rendering där de uppfattades som om de svävade. 

 Grundinställningarna i V-Ray tillät en bättre Antialiasing jämfört med Mental 

Ray. 

 

 

Figur 37. Jämförelsebild av Mental Ray Rendering - Del 1, Rendering 1 och V-Ray Rendering 

- Del 1, Rendering 1 

Renderingstider 

Mental Ray hade lägre renderingstid än V-Ray vid rendering. Tabell 23 innehåller 

renderingstiderna och deras skillnader. 

 

Tabell 23. Renderingstider för Rendering 1 

 

Rendering (#) Renderingsmotor 
Renderingstid 

(sekunder) 
Tidsskillnad 
(sekunder) 

1 Mental Ray 16 
17 

1 V-Ray 33 

4.3.2 Rendering 2 

Kvalitet 

Efter att Max Sample Level ökades till 2 från 0 i Mental Ray blev renderingen mer 

jämlik V-Rays Antialiasing. V-rays rendering uppfattades ha högre kontrast än Mental 

Rays rendering. 
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Figur 38. Jämförelsebild av Mental Ray Rendering - Del 1, Rendering 2 och V-Ray Rendering 

- Del 1, Rendering 1 

Renderingstider 

Mental Ray hade lägre renderingstid än V-Ray vid rendering. Tabell 24 innehåller 

renderingstiderna och deras skillnader. 

 

Tabell 24. Renderingstider för Rendering 1 

 

Rendering (#) Renderingsmotor 
Renderingstid 

(sekunder) 
Tidsskillnad 
(sekunder) 

2 Mental Ray 21 
12 

1 V-Ray 33 

4.3.3 Användarvänlighet 

Grundinställningarna i V-Ray resulterade i en rendering med bättre kvalitet än Mental 

Rays rendering med liknande inställningar. Mental Rays inställningar behövde ställas 

om för att matcha V-rays rendering. Användarvänligheten definierades här i lägst antal 

ändringar för att uppnå en god kvalitet. Utifrån det perspektivet är det rättvist att säga 

att i denna del var V-Ray mer användarvänlig än Mental Ray. 

4.4 Jämförelse av del 2 

Kvalitet 

Belysningen i Mental Rays rendering upplevdes jämnare men på samma gång plattare. 

Den innehöll fläckar som var obefintliga i V-rays rendering. V-rays rendering innehöll 

bra kvalitet hos skuggorna, dock blev de för koncentrerade och mörka i rummets hörn. 

Det mer direkta ljuset i V-rays rendering uppfattades överexponerat. Ambient 

Occlusion bidrog till att bilden känns mer fotorealistisk än Mental Rays rendering. 

Den bidrog också till att bilden upplevdes mindre platt då den bidrog till att linjer blev 

tydligare vilket resulterade i ett tydligare perspektiv. 
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Figur 39. Jämförelsebild av Mental Ray Rendering - Del 2, Rendering 11 och V-Ray 

Rendering - Del 2, Rendering 4 

Renderingstider 

Skillnaden i renderingstiden var 262 sekunder vilket är mycket exempelvis då 

renderingstiden ska hållas nere i syftet att lära sig vad olika parametrar gör för skillnad 

i den renderade bilden. Tabell 22 innehåller renderingstiderna för Del2. 

 

Tabell 25. Renderingstider för Del 2 

Rendering (#) Renderingsmotor 
Renderingstid 

(sekunder) 
Tidsskillnad 
(sekunder) 

11 Mental Ray 1470 
262 

4 V-Ray 1208 

 

Användarvänlighet 

Första renderingen i Mental Ray resulterade i en dålig kvalitet för den indirekta 

belysningen. Det tog mer än elva stycken renderingar för att närma sig en god kvalitet. 

När Global Illumination (GI) aktiverades i V-rays första rendering blev resultatet 

bättre än Mental Rays elfte rendering. 

Mindre kunskap behövdes för att få en bra rendering i V-Ray. 

Användarvänligheten beror nog på hur mycket kunskap som har erhållits inom 

rendering. För mig som en nybörjare som tidigare var mest familjär i Mental Ray, 

tycker att V-Ray var mycket mer lättanvänt för att fort få en bra kvalitet för realistisk 

belysning. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Målet med uppsatsen uppnåddes då resultaten ger en överskådlig blick över Mental 

Ray och V-Rays skillnader i användarvänlighet, effektivitet och deras förmåga att 

simulera realistiskt ljus. 

Genom litteraturstudien som grund utfördes det praktiska arbetet som påvisade 

skillnader i användarvänligheten och hastigheten i renderingsprocessen mellan Mental 

Ray och V-Ray samt kvalitetsskillnaderna i bilderna som de producerade. 

Kvaliteten i V-Rays rendering, med enbart grundinställningarna aktiverade, var 

bättre än Mental Rays. Dock var Mental Rays renderingstid lägre även när 

inställningarna ändrades för att matcha V-Rays grundinställningar. 

Skillnaderna i användarvänligheten och renderingstiderna tolkades att det var 

enklare och gick fortare att rendera en bild, innehållandes bättre kvalitet i det indirekta 

ljuset, med V-Ray. Den bättre användarvänligheten berodde på att mindre antal 

parametrar behövde ändras i V-Ray jämfört med Mental Ray. 

Det tillvägagångssätt som uppfattades vara mest användarvänligt för att simulera 

indirekt ljus i Mental Ray och V-Ray, var de som användes i arbetet. Inför arbetet 

hade olika tillvägagångssätt testats för att få ett mer lika arbetsförlopp med 

renderingsmotorerna för att på så sätt kunna få ett mer lättare försvarat 

jämförelseresultat. Dessa tillvägagångssätt valdes inte p.g.a. för stora skillnader i 

renderingstider. 

Denna studie har fokuserat på rendering av simulerat verkligt ljus i stillbilder. I 

avseendet att påvisa skillnader mellan renderingsmotorerna vid animering är denna 

studie otillräcklig då andra skillnader kanske uppstår, exempelvis kortare renderingstid 

då arbete med sparade fotonkartor kanske används. 

Skillnader som har presenterats har uppstått p.g.a. olika renderingsinställningar 

och två stycken olika tillvägagångssätt i två olika renderingsmotorer. Att 

tillvägagångssätten som har använts, valdes med motivering att de uppfattades vara de 

bästa sätten för respektive renderingsmotor som studerades, betyder inte att det 

behöver vara sant för andra användare. 

5.2 Rekommendation 

Från mitt perspektiv av avancerad rendering är min rekommendation till andra 

nybörjare att börja lära sig V-Ray vid rendering av stillbilder. Detta för att denna 

renderingsmotor, enligt denna studie och dess avgränsningar och motivationer, ger 

bättre kvalitet i renderingar med simulering av verkligt ljus, med ett mindre antal 

komplexa inställningar som behöver justeras och till en lägre renderingstid. 

6 Slutsats 

Vad litteraturen säger om rendering och om hur processerna fungerar, undersöktes och 

dokumenterades i litteraturstudien. 

Skillnaderna mellan renderingsmotorerna var bl.a. att de renderade bilder olika fort med 

grundinställningarna aktiverade. Mental Ray renderade med lägsta renderingstid men med 

sämre kvalitet då Samplingen var lägre än V-Rays. Renderingstiden var fortfarande lägre då 

Samplingen i Mental Ray ökades för att matcha V-rays grundinställningar. 

Förutom att renderingsmotorernas grundinställningar för belysning var olika riktade 

visade V-rays rendering upp en högre kontrast. 

Användarvänligheten var bättre för V-Ray rakt igenom studien. I arbetet då det 

indirekta ljuset skulle simuleras med V-Ray behövdes endast Global Illumination 
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aktiveras i renderingsinställningarna, till skillnad från Mental Ray behövde inga 

parametrar ändras hos själva ljuskällan. 

När grundinställningarna användes generade V-Ray en bättre kvalitet men till 

högre renderingstid än Mental Ray. V-Ray producerade en bättre kvalitet hos 

renderingarna med en lägre renderingstid än Mental Ray vid simulerandet av 

realistiskt ljus. Dock användes inte samma indirekta belysningsmetod vilket gör 

relationens relevans svårdiskuterad. Det testrenderingarna generellt visade var att 

renderingstiden ökar ju fler renderingsalgoritmer som används, vilket i sin tur bidrar 

till högre kvalitet. 

Båda delarna i studien visade att V-Ray var mer användarvänlig och producerade 

högre kvalitet i bilderna än Mental Ray. 

7 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna studie inte jämförde två identiska tillvägagångssätt för att skapa 

indirekt belysning finns det relevans för att studera det. Det kan också vara intressant 

att studera skillnader som uppstår vid rendering av reflektioner och refraktioner samt 

att studera skillnader vid animering då denna studie var begränsad till jämförelser av 

stillbilder. 
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