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Abstrakt 
Om man vill skapa ett realistiskt hav inom Computer Graphics är det viktigt att man 
har snygga övergångar till andra material. Ett exempel på detta är stränder och det är 
precis där fokusen på den här studien har legat. Studien gick ut på att hitta en 
enklare lösning på att visuellt förbättra stränder inom Computer Graphics. För att 
göra detta så testade två olika metoder i olika experiment. Den ena tekniken som 
testades var att simulera partiklar för att få fram en bättre strandlinje och de andra 
var att skapa en shader för att förbättra den. Resultatet var att shadern var det bästa 
sättet att lösa problemet på medan simuleringen var en lite för komplicerad lösning 
för det här problemet. 
Nyckelord: Computer Graphics, Fluids, Havsmiljöer, 3D Modelering, Stränder 
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1 Introduktion 

Att få saker och ting att se realistiska ut kan vara en bra väg att ta sig in i dagens 
VFX(Visual Effects) industri. Att skapa realistiskt vatten kan vara en av de vägarna. 
Men för att kunna skapa realistiskt vatten är det viktigt att övergångarna till annat 
material ser bra ut. För om övergången till exempelvis en strand bara är en kant så 
tappar hela vattnet sin realism. Därför fokuserade den här uppsatsen just på dessa 
övergångar och att försöka hitta en enklare lösning på det här problemet. Övergången 
mellan stranden och vattnet är ett problem som ofta uppstår när man skapar ett hav 
eller en sjö.  

 

 
Figur 1 Ett exempel på en onaturlig övergång mellan vatten och land. 

 
Som man kan se i Figur 1 ovan så även fast vattnet i sig är relativt realistiskt 

renderat så tappar det nästan all sin realism när kanten mellan strand och vatten är så 
pass skarp och onaturlig. I bilden ovan så är ingenting gjort för att förbättra själva 
strandkanten. Det ser ofta ut så här i många bilder just för att det inte finns något 
enklare sätt att göra det hela på, men det är det här problemet som den här studien har 
försökt att lösa. 

Bakgrund 
Computer Generated Images(CGI) är någonting som numera finns i nästan alla stora 
biofilmer. Ett av de större användningsområdena för CGI i filmer är vatten i alla dess 
former. Det kan vara allt ifrån större vatten som ett hav till mindre vatten som ett 
stuprör. Den här studien har riktat in sig på större vatten som till exempel sjöar och 
hav. För att vara mer exakt så låg fokusen i studien på strandkanterna på dessa hav och 
sjöar. Eftersom realismen i vatten ligger en hel del i övergångarna till andra material 
som just en strand. Så kändes detta som ett problem som behövdes hittas en lösning 
på. 
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Figur 2 En strand med skum och vatten. 

(Reseguiden.se, 2009) 
 

Här ovan har vi ett exempel på en äkta strand. Detta är nämligen ett fotografi på en 
strand i Bahamas och i den här bilden kan man verkligen se hela övergången från 
vatten till sand. Övergången är inte bara vatten och sand utan nyansskillnader i 
vattenfärgen och skum som spolas upp på stranden. Om vi jämför övergången i Figur 
2 med Figur 1 så ser man vart problemet verkligen ligger. Figur 2 innehåller så mycket 
mer än bara vatten och sand, det är vatten och skum som spolas upp på sanden som 
gör att sanden blir blöt och ändrar nyans. Vattnet ändrar också nyans beroende på hur 
högt upp på stranden det kommer eftersom det blir grundare och grundare. Alla dessa 
attributer är de som gör att en strand ser verklig ut.  

Målsättningar 
Målsättningen med experimenten var att hitta en lösning på hur man kan göra en 
strand på ett relativt enkelt och snyggt sätt.  Det experimenterades med en del olika 
program för att hitta den bästa lösningen på problemet. En metod som testades var att 
skapa en simulerad strand med partiklar och den andra metoden var att skapa en 
shader för att förbättra strandkanten. Dessa två metoder ställdes sedan emot varandra 
och jämfördes i enkelhet och utseende. Eftersom målsättningen var att hitta en enkel 
och snyggare lösning så var det viktigt att hitta en bra balans mellan utseende och 
svårighetsgrad. Eftersom utgångspunkten för studien var att förbättra Figur 1 så fanns 
det en hel del som kunde förbättras. Målsättningen var egentligen bara att få det att se 
bättre ut så det handlade inte bara om att skapa den mest realistiska stranden utan den 
stranden som ser bäst ut utan att vara för komplicerad att skapa. 

Frågeställningar 
- Kan man på ett relativt enkelt sätt göra övergången mellan vatten och land mer 

realistisk? 
- Vilka program används? 

 
Teori 

För att få lite mer bakgrund om problemet så studerades en hel del litteratur inom 
ämnet. Att hantera vatten kräver många komplicerade matematiska uträkningar för att 
få allt att se rätt ut. I artikeln Hinsinger et al. [1] har de utvecklat en metod som skapar 
vågor på öppet hav. Det speciella med den här metoden är att den använder olika 
upplösning på vågorna beroende på hur långt ifrån kameran är. Detta är bra på grund 
av att vatten ofta har speciella former och är väldigt levande. Detta gör det till ett 
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problem eftersom vatten är glänsande och när man använder en glänsande textur så 
blir det långa uträkningar när ljuset ska beräknas. En annan artikel som handlar om 
vatten och vågor är artikeln Yuksel et al. [2], den här artikeln handlar om ett nytt sätt 
att simulera vågor. Även i den här artikeln är det en hel del komplicerad mattematiska 
uträkningar för att få rätt kurvor på vågorna.  
 
En annan artikel som behandlades var Qiang et al. [3] den här artikeln handlar om en 
metod som kallas MPS(Moving particle semi-implicit) metoden. I den här metoden så 
simulerar man vågorna i 2D och använder sedan en noisefunktion för att få den att ha 
en del variationer så den ser bättre ut i 3D. Den här metoden verkar vara väldigt bra att 
hantera större mängder partiklar och resultatet ser bra ut. Den här metoden verkar även 
vara effektiv till att rendera större vågor på öppet hav, den verkar behandla 
splasheffekter och få ett bra resultat.  
 
För att studera lite andra sätt att behandla hav kan vi studera på artikeln Ashikhmin et 
al. [4] , i den här artikeln så har de fått till snygga renderingar på öppet hav. Men de 
har inte med några direkta stränder i den. Men den här forskningen kommer att vara 
till mycket nytta just för att om man ska kunna skapa snygga stränder så måste även 
vattnet vara snyggt. En artikel som var bra var artikeln Takahashi et al. [5] de har 
använt ett existerande partikelsystem och sedan satt egna regler för hur partiklarna 
ändras till skum eller ånga vid olika tillfällen, deras resultat ser realistiska ut för att 
vara simuleringar. Skummet och dimman gör att man får en realistisk känsla av det 
hela, utan dem så skulle det hela tappa all realism och bara se ut som en simulering. 
Allt som har med vatten är egentligen relevant till den här forskningen men fokusen i 
forskningen kommer ligga i att förbättra strandkanter. Det vill säga att hitta en lösning 
som inte är en speciallösning som används inom industrin utan mer en lättillgänglig 
lösning som går snabbt och enkelt att skapa men ändå är betydligt bättre ut än en död 
strandlinje se Figur 1. 

 

2 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som användes till den här studien var Action Research. Detta 
innebär att det utfördes en del tester av olika metoder tillsammans med fakta som 
tagits fram om ämnet. Detta gjordes på grund av att det inte fanns tillräckligt med 
information om alla olika metoder för att det skulle gå att jämföra dem utan att testa 
dem. Action research valdes också för att ta fram en ny metod att lösa problemet på. 
Eftersom målsättningen med hela studien var att metoden ska kunna användas på ett 
enkelt sätt av icke professionella användare så var det viktigt att testa metoderna med 
den här utgångspunkten.  

 
Genomförande 

Experimentet gjordes genom att det testades två olika tekniker. Det var två mycket 
olika tekniker som testades, den ena var en komplex teknik som används mycket inom 
filmbranschen. Den här tekniken var att simulera partiklar i ett program som heter 
Realflow. Realflow är utvecklar av next limit technologies och är ett av de största 
programmen inom simulering av fluids och anda dynamics. Realflow har använts 
inom ett antal hollywood blockbusters som till exempel Ice Age 4, Resident Evil och 
The Avengers [6]. För experimenten användes Realflow version 2012. Eftersom 
experimentet gick ut på att simulera en hel strand så användes grid fluids i realflow. 
Detta är ett verktyg som är specialiserat för att hantera stora mängder partiklar. För det 
andra experimentet så användes Autodesk Maya 2013. Maya är ett brett program med 
många olika användningsområden.  Programmet används en hel del inom CG 
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industrin på grund av sitt breda användningsområde. Programmet används till allt från 
att modelera, animera och texturera.  
 
Med det andra experimentet var målet att skapa en shader för att göra övergången 
mellan vatten och strand bättre. Detta gjordes genom att använda en del olika 
genererade noisefunktioner. Inga importerade bildfiler användes under experimentet 
allt genererades inom programvaran. Båda experimenten utfördes på en dator med en 
AMD Phenom II x6 1055T processor och 8gigabyte RAM. Systemet var inte 
optimerat för tunga simuleringar men eftersom målet med forskningen var för icke 
professionella så var detta inte något problem. De båda experimenten valdes ut för att 
för att de var relativt enkla att genomföra och det fanns en del förkunskap om de båda 
teknikerna. Teknikerna valdes också för att det var en stor skillnad mellan de två 
metoderna. Experimentet med partiklarna var mer ett test för att se hur pass svårt det 
egentligen var att skapa det mest realistiska och det mest använda på marknaden. I det 
andra experimentet testades det om det gick att skapa en shader som löste hela 
problemet. Detta gjordes för att se om de var möjligt att skapa en så pass bra shader att 
det gick att använda. Shadern skapades mer för att dölja övergången på ett bra sätt 
utan att behöva göra några simuleringar. 

 

2.1.1 Simulering av vattenpartiklar 
Den första tekniken som testades var partiklar, för det här testet så användes 
programmet Realflow vilket är ett program helt dedikerat till att just simulera vatten 
och andra vätskor. Realflow är ett relativt komplicerat program för en nybörjare utan 
erfarenheter inom det. Experimentet startades genom att det byggdes upp geometri för 
en strand och skapades en hel massa vattenpartiklar för simulering. När man simulerar 
vattenpartiklar så används en hel massa matematiska formler för att beräkna 
vattenpartiklarnas positioner och deras interaktioner med andra vattenpartiklar. När 
man simulerar så lägger man även in gravitation i uträkningen så att partiklarna strävar 
efter att åka neråt precis som på jorden.  
 
Partiklarna släpptes från en höjd och simulerades sedan tills de stod stilla så att vi 
hittade ett så kallat initial state. Ett initial state är där simulationen kommer att 
återupptas. Detta görs för att man ska slippa simulera alla sekunder det tar innan 
vattnet har lagt sig stilla. När initial state var satt var det dags att lägga till vinden så 
att vattnet drar sig mot stranden. Detta gjordes genom att lägga på ett vindelement i 
Realflow och sedan simulera igen. Simuleringstiderna var väldigt långa men detta kan 
bero mycket på att hårdvaran som användes för experimentet inte var utformad för 
tunga simuleringar av partiklar som kan ses ovan i 2.1. När den långa simuleringen var 
klar så cachades den för att den skulle slippa göras om. När man cachar något så 
sparar men alla uträkningar i speciella filer så att datorn bara behöver läsa av dessa 
filer istället för att göra alla svåra uträkningar igen. När simuleringen för själva vattnet 
var cachad och klar så var det dags att lägga till så kallade splashpartiklar. 
Splashpartiklar är partiklar som Realflow simulerar fram automatiskt. Dessa skapas 
när vattenpartiklar med en viss hastighet kolliderar med någonting annat. 
Simuleringen av splashpartiklar tog lång tid även den även fast simuleringen av 
vattnet redan var cachad och klar. När simuleringen av splashpartiklar var klar så 
cachades även den för att spara kraft och tid av datorn. I det här skedet var det dags att 
simulera skumpartiklar. Realflow har ett färdigt verktyg för att räkna ut skumpartiklar 
precis som splashpartiklar. I det här skedet börjar simuleringstiderna att bli långa på 
grund av alla uträkningar trots att splashpartiklarna och vattnet redan är cachade. Men 
efter antal timmar simulering så blir även skumpartiklarna färdigsimulerade. När den 
här simuleringen var klar så cachades även den. I Figur 3 nedan så kan vi se resultatet 
av alla partiklar som är simulerade så här långt i experimentet. 



 

  5             
 

 

 
Figur 3 Resultatet av alla simuleringar, ljusblåa partiklar är splash och vita 

partiklar skum. Efter den här bilden avslutade experimentet 
 

När det sedan var dags att skapa en mesh för att kunna rendera ut det hela i en 3d 
applikation så blev det hela för tungt för hårdvaran. Det visade sig här att datorkraften 
som experimentet utfördes på inte var tillräcklig för experimentet. Det hade troligtvis 
gått att sänka upplösningen på partiklarna så att datorn orkade med det hela men i det 
här skedet så fanns det inte tid till att simulera om alltihop med en lägre upplösning 
eftersom tiden var begränsad. Eftersom det inte gick att få ut en mesh så gick det inte 
heller att rendera ut bilder på den färdiga simuleringen. De enda bilderna som gick att 
få ut var bilder ifrån Realflow med partiklar(se Figur 3) och ingen färdig mesh. Här 
avslutas experimentet som gjordes men istället så hoppar vi över till artikeln A New 
Vision for Modern Dance in Terms of Dynamics [6]. I den här artikeln har de gjort ett 
liknande experiment med nästan exakt samma metod. De har använt Realflow för att 
simulera vatten och sedan simulera splash och skum efter det. Skillnaden mellan deras 
experiment och experimentet som utfördes i den här studien var att de använde en så 
kallad supercomputer för att utföra sina simuleringar.  

 

2.1.2 Vatten och strandshader 
Den andra tekniken som testades i det här experimentet var att försöka skapa en 

shader som förbättrar strandkanten. För den här tekniken användes enbart Autodesk 
Maya. Det första steget som togs var att sätta upp scenen för stranden, detta gjordes 
genom att sätta upp två stycken plan. Planen som sattes upp var vanliga polygonplan 
ett som skulle föreställa vattnet och ett som skulle föreställa stranden.  
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Figur 4 Bilden visar upplägget av scenen den blåa planet är vatten och det beiga 

planet stranden. 
 
Vi började med att skapa en shader för vattnet, som grund för vattenshadern så 

användes en färdig oceanshader ifrån Maya. I detta fall användes Oceanshadern 
NormalSea men beroende på vilket sorts hav man vill ha så funkar nog de flesta av 
dem. Detta var en stabil grund eftersom den innehåller alla uträkningar och 
displacements som behövs för att göra ett verklighetstroget hav. Detta var tacksamt 
eftersom det sparade en hel del tid och detta var bra eftersom tiden för experimentet 
var begränsat. Nu kunde vi gå direkt in på problemet som skulle fokuseras på, 
nämligen att göra en strand. I det här skedet så såg scenen ut exakt som Figur 1. Det 
första som gjordes var att ändra färg på vattnet ju närmare stranden det kommer. Detta 
kan vi se bra i Figur 2 hur det påverkar realismen i bilden, det syns tydligt att vattnet 
får en grönare nyans ju närmare stranden det kommer. Därför lades det till en rampnod 
som justerade färgen på vattnet så att de skiftade från blått till grönt. Att det var en 
vanlig rampnod gör det enkelt att ändra om man vill ha en långgrund strand eller en 
kort strand.  

 
Efter att färgen på stranden var justerad så gjordes det en ny rampnod med 

värden mellan svart och vitt för att justera transparansen på vattnet så att man ser 
igenom mer ju närmare land man kommer. Även denna nod var enkel att ändra på om 
man vill ha en annan längd på stranden. Nästa steg var att lägga på skum på vattnet, 
men bara närmast strandkanten. För att göra detta gör vi en ny blinnshader. Vi börjar 
med att skapa en transparansmap, detta gjordes genom att det skapades en fractalnod 
med värden mellan svart och vitt. Vi kopplar sedan ihop fractalnoden med en rampnod 
med värden mellan svart och vit för att kunna kontrollera placeringen av fractalnoden. 
Som man kan se på Figur 2 så lägger sig skummet endast på vattnet allra närmast land 
och en bit upp på land. Men eftersom vi bara håller på med shadern för vattnet så lades 
skummet närmast stranden på vattnet. Detta använder vi sedan som en transparansmap 
på blinnshadern för att få det att se ut som skum. Skummet i sig är bara en blinnshader 
som är färgad vit med transparansmapen som vi skapade tidigare. Nu när vi har skapat 
en shader för vattnet(Oceanshadern) och en shader för skummet så skapar vi en 
LayeredShader och lägger in shadern för skummet i det översta lagret och shadern för 
vattnet i det undre lagret. När detta är gjort så ser resultatet ut som vattnet i Figur 8 
och hela nätverket för vattenshadern med skum ser ut som Figur 5. 
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Figur 5 Flowchart över alla noder i vattenshadern. 

 
Eftersom shadern för skummet är helt genomskinlig förutom skummet så syns 

skummet endast där transparansmapen tillåter det men man kan ändå justera 
skummets renderingsegenskaper för sig. Det här är nödvändigt eftersom vattnet och 
skummet har olika ljusegenskaper exempelvis så glänser vatten mer än vad skummet 
gör.Men det räckte inte med att bara skapa snyggt vatten för att få övergången att se 
bra ut. För att förbättra känslan av övergången ännu mer så gavs även stranden en 
förbättrad shader. Shadern till stranden gjordes på ett liknande sätt som vattenshadern 
med skum på. För stranden valdes en Phongshader med en browniannod som 
normalmap för att få det att se ut som ojämn sand. Som färg på stranden så valdes en 
rampnod så att färgen på både den torra och blöta stranden kunde efterliknas. Det enda 
som gjordes med rampnoden var att noiset ökades för att få lite ojämnare linje mellan 
den blöta och den torra sanden. Detta gjorde igen att de är enkelt att ändra om man vill 
ha långgrunt eller inte. Men detta gjorde inte att kanten i sig så bättre ut så för att få de 
två shadersarna att flyta ihop bättre så lades det på skum på stranden också.  

 
Detta gjordes på exakt samma sätt som skummet på vattnet gjordes. Vi skapade 

en fractalnod kombinerat med en rampnod för att få fram placeringen genom 
transparens. Sedan lade vi den transparansmapen på en vit blinnshader för att få fram 
synligt skum. Vi kopplade sedan ihop de båda shaderna till stranden genom en ny 
Layeredshader där vi la skummet för stranden i det översta lagret och stranden med 
normalmapen i det undre lagret. I det här skedet ser shadern för stranden bra ut men 
övergången till vattnet är fortfarande tydlig på grund av att den gröna färgen på vattnet 
försvinner från en pixel till en annnan. För att lösa detta så skapades en ny 
blinnshader, den här blinnshaderna färgades i samma färg som vattnet närmast kanten. 
Efter det så gjorde vi en rampnod som transparensmap och la till lite noise på den så 
att vattnet inte hade en rak linje på stranden. Den här blinnshadern med vattnet lades 
sedan in i Layeredshadern mellan stranden och skummet så att skummet låg överst 
och under den vattnet och sedan själva stranden i understa lagret. Återigen valdes det 
att användas en layeredshader för att kunna ge de olika elementen olika 
renderingsegenskaper. Här nedan i Figur 6 kan man se hela nätverket för strandens 
shader. I Figur 8 kan vi se det färdiga resultatet av strandshadern och vattenshaden 
tillsammans.  

 



 

  8             
 

 
 

Figur 6 Flowchart över den färdiga strandshadern. 
 

Som man kan se i både Figur 5 och Figur 6 så finns det även tidsparametrar med i 
shader-nätverken. Detta är för att det även ska funka i en animation och inte bara i 
stillbilder. Tidsparametern gör att fractalnoiset rör sig för varje bildruta vilket gör att 
det blir en rörlig animation. Detta gör att det ser mycket mer realistiskt ut när 
skummer rör sig för varje bildruta. Tidsparametern är även kopplad till oceanshadern 
så att vågorna rör sig.   
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3 Resultat 

Resultatet av experimenten blev allt som allt bra. Det fanns både positiva och negativa 
egenskaper i de båda tekniker som testades. Resultaten var mycket olika varandra 
vilket gjorde det hela mer intressant. Den första tekniken som testades var simulering, 
att simulera partiklar var relativt svårt om man var nybörjare och det krävde extremt 
mycket datorkraft om det skulle göras på en hel strand. Men det positiva med den här 
tekniken var att den såg bra ut. Det simulerade vattnet beter sig nästan exakt som 
riktigt vatten och du kan lägga till splash och skum om du har tid eller datorkraft till 
det. När man sedan renderar det hela med en shader som är gjord för vatten så ser det 
realistiskt ut. Den andra tekniken där det testades om det gick att skapa en shader för 
att få det hela att se bättre ut, var nästan tvärt emot. Shadern som skapades var snabb 
att rendera i jämförelse med det simulerade vattnet och med tanke på att inga 
simuleringar behövdes så var den här metoden betydligt snabbare. Men resultatet var 
inte ens i närheten när det kom utseendet på de färdigrenderade bilderna. Det rörde sig 
inte lika snyggt och det interagerade inte med stranden på samma verkliga sätt. Den 
tekniken som löste problemet bäst var helt klart den andra tekniken med shadern. Den 
var snabb och enkel att skapa och den såg relativt bra ut. Den såg definitivt bättre ut än 
originalet och var nästan lika snabb att rendera. 

 
Resultat av simulering av vattenpartiklar 

Den första tekniken som testades att använda programmet realflow för att simulera 
vatten som en riktig strand. Den här tekniken gav det absolut bästa resultatet 
uteseendemässigt. Det färdiga resultatet såg realistiskt ut men det tog lång tid att få 
fram det. Detta var en stor brist med den här metoden eftersom målet var att hitta en 
enklare och snyggare lösning. Denna lösning var absolut inte vad man kan kalla en 
enklare lösning. Den var svår att få fram om man inte hade förkunskaper i programmet 
Realflow eftersom Realflow var relativt komplicerat. Även om man hade 
förkunskaper i programmet så var det ändå inte en enklare lösning eftersom 
simuleringarna tog en hel del tid. Att simuleringarna tog lång tid kan kopplas till att de 
gjordes på hårdvara som inte var anpassad för den här typen av simuleringar. Datorn 
som användes vid simuleringarna var utrustad med en AMD Phenom II x6 1055T 
processor och 8gigabyte RAM. Detta påverkade inte resultatet av simuleringen utan 
endast tiden det tog att simulera. Om man vill ha bästa kvalitet på stranden är det 
definitivt den här tekniken man ska satsa på. Det är framför allt den här tekniken som 
används inom filmindustrin vilket är förståligt med tanke på hur mycket datorkraft de 
oftast har i större företag. Det är som skrevs tidigare den överlägset snyggaste 
metoden eftersom allt är simulerat för exakt den scenen man vill ha vattnet i. Om man 
till exempel har en sten eller något på stranden så kommer vattnet att interagera med 
den på sådant sätt som vatten gör i verkligheten.  
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Figur 7 Jiang Siang et al. 2012 

 
I artikeln Jiang Siang et al. [7] så kan vi studera Figure 7 närmare. I den bilden kan vi 
nämligen se resultaten av alla de olika lagren. Figur 7 (a) är vattenpartiklarna 
utrenderade som en mesh och bild (b) är skumpartiklarna i meshform och (c) är 
splashpartiklarna i meshform. Anledningen till att man tar ut alla olika sorters partiklar 
i olika mesher är för att man ska kunna tilldela dem olika shaders så att till exempel 
inte skummet blir lika genomskinligt som vattnet. I bild (d) kan vi se det färdiga 
resultatet av alla simuleringar. Bild (d) är en färdigrenderad bild med shaders på alla 
de olika lagren. 

 
 

Resultat av vatten och strandshader 
Som andra teknik så experimenterades det i om det gick att ta fram en shader som 
gjorde att strandkanten såg bättre ut. Resultatet av det här experimentet blev som man 
kan tänka sig. Shadern som togs fram löser egentligen inte själva problemet med 
kanten utan döljer det hela på ett snyggt sätt. Detta gör den genom att göra övergången 
mellan stranden och vattnet mjukare. Shadern som löser problemet är egentligen två 
shaders, en för stranden och en för vattnet. De båda shadersarna innehåller skum i 
kanten, det är detta som gör att övergången blir mjukare. Men kan inte lika tydligt se 
vart kanten mellan vattnet och stranden går. Shadern för stranden innehåller även en 
del blått närmast vattnet vilket gör att det ser ut som att vattnet rinner upp på stranden. 
Det är en enkel lösning på problemet och vem som helst kan skapa en sådan här 
shader.  Shadern är snabb att rendera så för längre animationer är den effektiv. På 
längre avstånd såsom en överblick av en ö ifrån en helikopter eller ett flygplan gör den 
nog sig själv mest rättvis. 
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Figur 8 Den färdiga shadern för vattnet. 

 
Det positiva med den här tekniken är att den inte kräver simuleringstid. Eftersom det 
bara är en shader byggd av olika noises så krävs det inte heller några bildfiler för att få 
den att fungera. Det är bara att skapa den på vilken dator som helst och rendera. Det är 
den är betydligt mycket snabbare än den andra metoden som testades i det är 
experimentet.  

 
Andra metoder som finns att använda 

En metod som jag hittade när jag forskade inom ämnet var den så kallade MPS 
metoden. Det förklarades lite snabbt om den i litteraturdelen. Denna metod går ut på 
att man simulerar en våg eller andra partiklar i 2D. Man lägger sedan till en 
noisfunktion på det hela så att det får en mer levande 3D känsla eftersom det inte ser 
lika dant ut längs med hela vågen.  
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4 Diskussion och Slutsats 

 
Diskussion 

Alla resultatet i den här studien har sin plats i dagens VFX industri. Shadertekniken 
som det experimenterades med kan till exempel vara en bra teknik att använda om du 
ska se stranden på ett längre avstånd. Om det exempelvis ska skapas en 
medelhavsmiljö med ett antal öar. Om du då din scen utspelar sig på en av öarna så 
kan man använda en shader på stränderna i bakgrunden utan att det syns någon större 
skillnad. Eller om det bara handlar om en miljö där scenens kamera flyger över allt 
ihop så ser den också bra ut. Eftersom den här tekniken är så pass snabb att rendera så 
kan det sparas en hel del tid genom att den används. Om du istället ska göra en 
animation på en strand eller kanske göra en miljö på en strand så att vattnet kommer 
att synas i närbild eller kanske till och mer ligger i fokus så är det nog mer värt att 
använda någon sorts simulering av vattenpartiklar. Resultatet av att simulera 
vattenpartiklar är oslagbart i kvalitet.  
 
Men om du ska göra en strandscen med en animation och ska ha vattnet i bakgrunden 
med fokus på ett ansikte eller något annat så kan man kanske lägga kamerans fokus på 
det närmare objektet och få lite oskärpa på bakgrunden och vattenkanten. Det finns 
många sätt man kan förbättra shader i postproduktion, ett exempel är just att lägga lite 
oskärpa på den om man har något annat objekt som ligger närmare i bild. Om inte man 
inte kan göra detta och vill ha ett perfekt vatten så bör man simulera det. Om man 
tänker sig att man ska göra en animation med en karaktär som rör sig på stranden i 
vattnet så är det återigen kvalitet mot kvantitet som gäller, vill du ha ett verkligt vatten 
som ser bra ut så bör du simulera. Simulerar du detta så kommer du få vattnet att bete 
sig likt verkligheten det kommer att splasha och du kan lägga till skum. Men 
nackdelen med detta är att det tar lång tid om du inte har rätt programvara för den här 
typen av arbete. Alternativet i det här faller är att använda sig utav en shader för 
vattnet och sedan lägga till splashet i postproduktionen, detta är enkelt gjort i många 
redigeringsprogram såsom Adobe After Effects eller nuke. Detta alternativ kommer 
inte ens i närheten av simuleringen i kvalitet men den har andra fördelar. Att använda 
den här metoden är extremt mycket snabbare om du bara har en vanlig persondator 
och inte en superdator.  

 
Slutsats 

Som slutsats kan man dra att av de två teknikerna som experimenterades med så var 
definitivt den andra tekniken som var den mest lämpliga lösningen. Lösningen ifrån 
den här metoden uppfyllde egentligen allt som den här studien gick ut på. Den var 
relativt enkel att skapa det behövs inga specialkunskaper för att kunna skapa den, allt 
som man behövde kunna var att skapa enkla basshaders. Lösningen är absolut inte den 
bästa visuellt sett men den är ett bra lyft ifrån den döda originalkanten. Den här 
lösningen ger mycket mer liv till kanten genom att dölja problemet med en bättre 
övergång. Detta gjorde den till den absolut bästa lösningen som testades. Det andra 
sättet att lösa problemet som testades var inte alls lika bra lämpad för det problemet 
som försöktes lösas. Den här lösningen är nog mer lämplig för de som söker äkta 
kvalitet. Anledningen till att den här lösningen inte passades sig till det här problemet 
var att det var alldeles för tidskrävande. Det var absolut inget fel på utseendet på 
lösningen utan det var med kriteriet att det skulle vara en enkel lösning som gjorde att 
den inte var den bäst lämpade. En annan frågeställning som det lästes lite mer om i 
den här studien var vilka program som användes i industrin. Av det som studerades så 
används mestadels Realflow för att lösa det här problemet. Detta kan vara av den 
anledningen att de har ofta kraftfulla datorer vilket snabbar på simuleringarna en hel 
del. Detta är förståligt eftersom i det som testades i den här studien så blev resultaten 
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till utseendet i fördel till Realflow. Om det enda som räknas är kvalitet så är Realflow 
helt överlägset shadern och i filmindustrin så handlar allt om kvalitet. 
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