
 
 

 
 

Beteckning:_________________ 
 

 
 
 
 

Akademin för teknik och miljö 
 

 

 
 

Optimerad rendering av fluid meshes  
 
 
 
 
 

Rasmus Ågren 
Juni 2012 

 
 
 
 
 
 

Examensarbete, 15hp, C-nivå 
Datavetenskap 

 
 
 
 

Creative Computer Graphics 
Handledare: Stefan Seipel 

Examinator: Torsten Jonsson 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Optimerad rendering av fluid meshes 
 

Av 
 

Rasmus Ågren 
 
 
 

Akademin för teknik och miljö 
Högskolan i Gävle 

 
 

Email: 
Ncg09ran@student.hig.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstrakt 
 

Simuleringen av vätskor är idag en viktig del inom både film-, spel- och reklamindustrin. Detta kräver dock 
mycket av hårdvaran vilket saktar ner processen att rendera markant. I detta projekt forskades det inom 
optimering av renderingstekniker för att göra det lättare att rendera fram kvalitativa resultat när man använder 
sig av fluids i program för 3D-grafik. Arbetet innehåller en undersökning där testpersoner bedömt ett antal 
renderingar samt de optimerade inställningar som används till rendering. 
 
 
Keywords: Optimization, Fluids, Refractions, Reflections, Graphics, Autodesk Maya, Mental ray, 
Rendering 
 
 
 



 
 

 
 

Innehåll 
 
1. Introduktion ......................................................................................................................... 1 

1.1 Avgränsning ............................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Mål ........................................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställningar ....................................................................................................................... 1 

1.4 Teoretisk bakgrund .................................................................................................................. 2 

1.4.1 Tetraeder och trianguläritet ......................................................................................................... 2 
1.4.2 Reducering av polygoner .............................................................................................................. 3 
1.4.3 Navier-Stokes ekvationer .............................................................................................................. 3 
1.4.4 Reflektion ...................................................................................................................................... 3 
1.4.5 Refraktion ..................................................................................................................................... 3 
1.4.6 Kaustik .......................................................................................................................................... 4 
1.4.7 Ray tracing .................................................................................................................................... 4 
1.4.8 Fotoner .......................................................................................................................................... 5 
1.4.9 Final Gathering ............................................................................................................................. 5 
1.4.10 Motion blur ................................................................................................................................... 5 
1.4.11 Anti-aliasing .................................................................................................................................. 5 
1.4.12 Image based lighting .................................................................................................................... 6 
1.4.13 High dynamic range ...................................................................................................................... 6 

2. Metod .................................................................................................................................. 7 

2.1 Next limit Realflow .................................................................................................................. 7 

2.2 Mental ray ............................................................................................................................... 7 

2.3 Skapandet av scen ................................................................................................................... 7 

2.3.1 Generering av vätskan .................................................................................................................. 8 
2.3.2 Texturering och shading ............................................................................................................... 9 

2.4 Optimering av rendering ....................................................................................................... 11 

2.4.1 Val av parametrar ....................................................................................................................... 11 
2.4.2 Index of Refraction ...................................................................................................................... 11 
2.4.3 Inställningar för optimering ........................................................................................................ 12 

2.5 Undersökning ........................................................................................................................ 14 

2.5.1 Målgruppen för undersökningen ................................................................................................ 14 
2.5.2 Utförande av undersökning ........................................................................................................ 14 
2.5.3 Frågeställningen ......................................................................................................................... 15 
2.5.4 Val av frågor ............................................................................................................................... 15 

3. Resultat .............................................................................................................................. 16 

     3.1 Resultat av optimering .................................................................................................. 16 
3.1.1 Sammanfattning av optimering .................................................................................................. 16 

3.2 Resultat av undersökning ...................................................................................................... 17 

3.2.1 Undersökningens begränsningar ................................................................................................ 17 
3.2.2 Diskussion av röster .................................................................................................................... 18 
3.2.3 Analys av frågor .......................................................................................................................... 18 
3.2.4 Sammanfattning av svaren ......................................................................................................... 20 

4. Diskussion och slutsats ........................................................................................................ 21 

4.1 Diskussion .............................................................................................................................. 21 

4.2 Slutsats .................................................................................................................................. 22 

Litteraturförteckning .................................................................................................................. 23 



 

1 
 

1. Introduktion  
 
Användningen av dynamiska meshar för att skapa rörlighet i vätskor, gaser och andra objekt som 
konstant är i rörelse har blivit ett viktigt verktyg inom den grafiska industrin. Program som Next limit 
Realflow har specialiserat sig på att enbart skapa realistiska mesher för fluids. Dessa program låter 
användaren skapa avancerade meshes som sedan kan importeras in i flertalet grafiska 3D program. 
Detta gynnar de erfarna användarna som kräver mer än vad som erbjuds i allt-i-ett 3D programmen, 
t.ex. Autodesk Maya. Ett av problemen som dock uppstår vid användandet av de mer avancerade 
programmen är ökningen av renderingstiden och behovet av bättre hårdvara vid rendering. Då 
renderingstiderna ökar markant blir nackdelen att hela projektets process saktas ner. Problemet är 
något som behöver forskas i då fluids är en viktig del av animering och problemet något som håller 
processen tillbaka.  
 

1.1  Avgränsning 
 
Eftersom det är ett stort område med många lösningar och parametrar som används så kommer det 
hela avgränsas till de viktigaste parametrarna i Maya som relaterar till rendering av fluids med mental 
ray. Detta då projektet utan fokus skulle bli förvirrande och utan en röd tråd för läsaren att följa. För 
att kunna följa detta projekt steg för steg behöver användaren programmen Autodesk Maya och Next 
limit Realflow. Detta går dock att kringgå om man endast är intresserad av själva optimeringen av 
meshen då det finns andra program som kan användas för generering av fluid meshes samt att mental 
ray finns tillgänglig för andra 3D applikationer som bland annat Autodesk 3ds Max.  
 

1.2  Syfte 
 
Att hjälpa studenter och vanliga 3D grafiker som inte har tillgång till den hårdvara som de större 
företagen använder med rendering av fluids. Tanken är att använda de verktyg och plugins tillgängliga 
för att minska renderingstiden i Autodesk Maya samt göra arbetet lättare att återskapa. Den enda 
plugin som används i detta projekt är Next limits Realflow plugin till Autodesk Maya som krävs vid 
importering. 
 

1.3 Mål 
 
Att minska renderingstiden av fluids utan att förlora den generella kvalitén genom att använda sig av 
de parametrar som finns i programmet Autodesk Maya. Genom en undersökning kunna konstatera hur 
relativ renderingstiden är till trovärdigheten som vatten. 

1.4  Frågeställningar 
 
Är det möjligt att på ett nybörjarvänligt sätt minska renderingstiden utan att förlora kvalité? Vilka 
parametrar påverkar renderingstiden och kvalitéen vid rendering av vätskor med refraktion? Hur 
upplevs resultatet av optimeringen hos oerfarna åskådare? 
 
1.5  Hård- och mjukvara 
 
Då tanken med detta projekt är att hjälpa de med äldre hårdvara så har hela projektet skapats med en 4 
år gammal laptop för att de olika renderingstiderna ska bli mer markanta. Att replikera detta projekt 
med annan hårdvara och mjukvara kan därför ge andra renderingstider men en optimering som är sig 
lik. 
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Tabell 1. Datorns specifikationer 
 
Operativsystem: Windows Vista 32-bit 
RAM-minne: 3070MB 
Processor: Intel 2 Duo T8300 @ 2.40 GHz (2 CPUs) 
Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600M GT 
 
Tabell 2. Mjukvara som använts för att fullföra projektet 
 
Autodesk Maya 2012 
Next Limit Realflow 2012 

 

1.6  Teoretisk bakgrund 
 
Viktiga moment tas upp, deras funktion förklaras och det tekniska beskrivs på en grundläggande nivå. 
De områden som tas upp är rörande fluids och optimering av meshes vilket är relevant till detta projekt 
och ger läsaren förståelse om de termer och steg som bidrar till det visuella resultatet. 
 

1.6.1 Tetraeder och trianguläritet 
 
Tetraeder är inom geometrin tredimensionella trianglar som består av fyra hörn, fyra sidor och sex 
kanter. Inom datorgrafiken använder man triangulära ytor, d.v.s. polygoner bestående av tre hörn. 
Själva skillnaden i detta sammanhäng mellan tetraeder och trianguläritet är att man med en triangulär 
mesh endast har ett yttre skal bestående av trianglar medan objekt uppbyggda av tetraeder har en 
massa fylld av tetraeder inom sig vilket gör att genomskärning fungerar utan ihålighet. 

 
Figur 1: En sfär bestående av tetraeder vilket ger möjligheten till genomskärning. 

 
Standard inom simulering av vätskor har varit hexaeder men detta har ändrats med nyare program och 
tetraeder är vanligare. [1]  Komplexa mesher baserade på tetraeder för strömande vätskor används ofta 
på grund av sin flexibilitet. [2] ”Tetrahedral meshes offer advantages over regular grids: they more 
easily conform to complex boundaries, and tetrahedron sizes can be graded to focus computational 
effort where it is most beneficial” [1] I programmet RealFlow används dock triangulära meshes som 
standard och kräver även att ingående objekt är triangulära för att användas med partiklarna. Fördelen 
med tetraeder är den flexibilitet som ges i efterhand om ändringar ska göras. Antalet polygoner ökar 
dock vilket gör den tyngre att hantera jämfört med triangulära mesher.  
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1.6.2 Reducering av polygoner 
 
Minskningen av polygoner hjälper inte bara renderingen av objektet, utan har även en direkt inverkan 
på lagring- och kommunikationskostnader. [3] Polygon modeller uppvisar en mängd varierande 
egenskaper beroende på om objektet är baserad på ett verkligt objekt eller ett simulerat. Detta innebär 
att ingen enskild, allmän metod för optimering är främst lämpad. [3] Med verkligt objekt i detta 
sammanhang så syftas det på t.ex. volume rendering som återskapar ett objekt från verkligheten med 
hjälp av bland annat en MRI röntgen. Metoden att reducera antalet vertexer använder 
utvärderingsfunktioner som surface area difference och volume difference. [4] I flera program finns 
det redan en förprogrammerad algoritm att använda för reducering där användaren har flera parametrar 
som påverkar den slutgiltiga reduceringen. I figur 2 visas ett vanligt flöde hos en minskning av 
polygoner som används i de simplare algoritmerna. 
 

 
Figur 2: En visuell representation av hur flödet i en simpel reducering av polygoner kan se ut. Första 
steget är att ta bort överflödiga polygonytor, därefter tas de vertexer bort som inte längre är 
nödvändiga. ”These polygons are constructed and then re-triangulated to form the reduced object.” 
[3]  
 

1.6.3 Navier-Stokes ekvationer 
 
En vätskas rörelse inom ett flöde beskrivs av en uppsättning icke-linjära ekvationer som kallas 
rörelsemängden eller Navier-Stokes ekvationer. [5] Navier-Stokes ekvationerna erhålls genom att 
vätskan bevarar båda massa och rörelsemängd. [6] ” The pressure and the velocity fields which 
appear in the Navier-Stokes equations are in fact related.” [6] Ekvationerna för att beskriva 
rörelsen hos en vätska består av två delar. Den första tillämpar inkompressibilitet genom 
bestämmelsen att massan alltid ska bevaras. Den andra ekvationen kopplar hastighet och tryck 
fält och relaterar de genom bevarandet av rörelsemängd. [7] 

1.6.4 Reflektion 
 
Vatten uppvisar båda reflektion och refraktion. För att kalkulera reflektionens riktning så 
används reflektionslagen: vinkeln av reflektion är lika med infallsvinkeln. ”Furthermore, the 
reflection direction is constrained to be in the plane spanned by the incident direction and the 
surface normal.” [8] Resultatet av reflektionen beror på ytans form och skarphet, där en böjd yta 
ger en förvrängd reflektion. 

1.6.5 Refraktion 
 
Material som vatten och glas uppvisar båda reflektion och refraktion. Refraktionens riktning 
beror på de två materialens index av refraktion. Mängden reflektioner och refraktioner är 
beroende av vinkeln för händelsen och refraktions index. [8] Detta skapar en effekt som gör att 
ljuset böjs när det penetrerar vattnets yta vilket gör att objekt bakom t.ex. ett glas vatten ser 
förvrängda ut.  
 
En formel kallad Snells lag används för att beskriva relationen mellan infallsvinkeln och 
refraktion.  I mental ray finns det som standard en shader som heter dielectric_material vilket 
simulerar refraktion.  Detta material är användbart när målet är att återskapa beteendet av 
ljusstrålar som passerar igenom material med olika refraktions index som t.ex. vatten, glas och 
diamant. Refraktions index för vatten är 1.33. 
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Figur 3a: En visualiserad refraktion. 

 

 
Figur 3b: Snells lag 

 

1.6.6 Kaustik 
 
”The caustics is[sic] formed by light rays refracted through the refractive object and converged 
on a small region of the receiver surface." [9] För att framställa en kaustisk effekt i en rendering 
så krävs det att fotoner emitteras och interagerar med objektet som ska påverkas. Ett högre antal 
fotoner som interagerar med objektet ger en mer precis estimering av den kaustiska effekten. [8] 
Både vatten och glas ger denna effekt vilket märks genom koncentration av ljus. 
 

 
Figur 4: Kaustik i en pool. 

 

1.6.7 Ray tracing 
 
Ray tracing är en grundläggande och mycket undersökt datorgrafiksalgoritm gjord för att läsa 
primitive/ray korsningar. [10] Standard ray tracing metoden följer ljus bakåt från 
åskådningspunkten till reflektioner och refraktioner från speglande ytor samt direkt diffus 
belysning och skuggor. [11]  Vid ray tracing är det vanligt att separera renderingen av en bild till 
direkt och indirekt belysning. [12] Ray tracing är ett kraftigt verktyg för att nå realism i 
renderingar men belastar renderingstiden vilket gör att den inte bör användas i realtids rendering. 
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1.6.8 Fotoner 
 
Fotoner är de ljuspartiklar som kan emitteras ur ljuskällor för att få ett mer realistiskt ljus i sin 
rendering. Detta simulerar hur ljuset beter sig i verkligheten. Photon tracing passet kalkylerar 
den indirekta illuminationen på diffusa ytor. Detta görs genom att emittera fotoner från en 
ljuskälla och spåra de genom att lagra de vid diffusa ytor. [8] Mängden fotoner samt deras 
noggrannhet har betydelse när det kommer till optimering av renderingstiden. 
 

1.6.9 Final Gathering 
 
Final gathering syftar på processen att beräkna mängden indirekt belysning vid en surface point 
vilket är en väsentlig del av t.ex. photon mapping. [13] Den vanligaste final gather tekniken 
omvärderar belysningen för varje pixel genom att omberäkna area-till-punkt formfaktorn och 
synlighetstermen för alla länkar som kommer till motsvarande stycke. Normalt behövs flera 
hundra eller t.o.m. tusentals synlighetsstrålar beräknas per pixel för att få resultat av hög kvalitét 
utan synligt brus vilket gör detta steg extremt krävande. [14]  
 

1.6.10 Motion blur 
 
Motion blur är ett bra sätt att få realism i sin scen likt den rörelse oskärpa som uppstår när man 
filmar med en vanlig kamera, samt att man kan förstärka känslan av rörelse och ge en önskad 
effekt som drar uppmärksamheten till objektet. [15] Ett sätt att skapa motion blur är genom att 
bestämma den uppsättning av kanter som ligger längs delningspunkten mellan fram- och 
baksidan av en mesh baserad på objektets rörelse, eller siluetten av rörelsen. Genom att 
sammansätta en uppsättning av siluetter fångade i vanliga tidsintervaller med polygonala 
fyrhörningar och minska opaciteten länge tillbaka i tiden efter att de skapats kan man framställa 
en visuellt tilltalande rörelseoskärpa. [15] Motion blur i sin grundform är dock en av de mest 
krävande verktyg när det gäller renderingstid för att nå realism vilket gör att den lämpar sig 
främst till de mest avancerade renderingar. 
 

1.6.11 Anti-aliasing  
 
Anti-aliasing tekniker använder sig av subpixel noggrannhet för att reducera och eliminera 
aliasing artefakter. Rumslig anti-aliasing reducerar flimmer genom den koherens uppvisad bland 
bilderna i den tids domänen. [16] Det finns flertalet olika exakta varianter av anti-aliasing, bland 
annat point sampling, linear interpolation, area sampling. Point sampling genomförs genom 
sampling av endast en voxel per bildpunkt. Linear interpolation genomförs genom en sampling 
av de två intilliggande voxels som träffas av strålen samt beräknandet av ett vägt genomsnitt av 
voxel färgerna. [16] Area sampling är en anti-aliasing teknik som tar hänsyn till alla synliga 
delar av modellen för varje bildpixel och justerar färgerna vid detta område. En exakt area 
sampling bestämmer det relativa bidraget av varje del av modellen till pixel färgen. Då 
skarpheten på resultatet även är beroende på datorskärmens pixeltäthet så är det inte enbart anti-
aliasing som bidrar till det slutgiltiga resultatet.  



 

6 
 

 
Figur 5: En simpel representation av anti-aliasing. 

 
 

1.6.12 Image based lighting  
 
Image based lighting är processen där man belyser scener och objekt(verkliga eller syntetiska) med 
bilder av ljus från den riktiga världen. [17] Fotoner studsar emot omgivningen och tar information 
vilket de sedan applicerar på objekten. Själva omgivningen syns inte i renderingen utan endast den 
information som tar vilket återspeglas i objekten. 
 

1.6.13 High dynamic range 
 
För att ge rätt resultat med Image based lighting krävs en high dynamic range bild, vilket är en 
teknik där mer ljus-information lagras än i en vanlig bild. Detta innebär att den fångar hela 
utbudet av ljusstyrkor som existerar, från högdalar till lågdalar som sedan sammanställs till en 
ensam bild. [18] För att kunna representera det dynamiska omfånget hos en HDR-bild krävs det 
att varje färgkomponent kan lagras som ett 32-bitars flyttal. [19] 
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2 Metod 
 

Den scen som användes till forskningen skapades i programmet Autodesk Maya och Next Limit 
Realflow används för att skapa vattnet. Vattnets färdiga mesh exporterades sedan ut ur Realflow och 
in i Maya genom Realflow plugin verktyget i Maya. Sedan tilldelades texturering och shading samt en 
uppsättning av belysningar för att slutföra själva scenen. Därefter började optimering av 
renderingstiden genom experimentering av de olika parametrarna som valts ut. Varje parameter 
delades upp i fyra olika nivåer av komplexitet, där alla moment ger bra resultat, men på olika nivåer. I 
slutändan renderades flera bilder ut med olika grader av optimering för att jämföras. Sedan 
diskuterades skillnaden på kvalité och om den sparade renderingstiden var tillräcklig för att det ska 
vara lönsamt.  Som renderingsmotor användes mental ray. 
 

2.1  Next limit Realflow 
 
Realflow är ett 3D program skapat av företaget Next limit som simulerar och skapar vätskor tänkta att 
importeras in i andra program där shading appliceras och renderas ut i bilder/film. Programmet kräver 
en triangulär mesh på de objekt som fluids interagerar med för att agera stabilt. 
 

2.2  Mental ray  
 
Mental ray är en renderingsapplikation skapad av företaget mental images vilket både kan 
används självständigt och som en integrerad renderingsmotor i andra program, t.ex. Autodesk 
Maya och Cinema 4D. I Autodesk Maya vilket används till projektet ingår Mental ray vid 
installation och funktionerar som den avancerade renderingsmotorn i programmet gentemot 
Maya Software och Maya Hardware vilka är grundläggande. En av de större konkurrenterna mot 
Mental ray heter V-ray. 

 

2.3  Skapandet av scen 
 
Första steget i det praktiska momentet är att modellera den scen som ska användas till projektet. 
Denna scen skapas i programmet Autodesk Maya 2012 och är uppbyggd av polygoner. För att vätskan 
ska vara i fokus så fokuserades det på att göra en stilren omgivning som inte stör. Till en början skulle 
scenen ha mer objekt och ett foto som bakgrund men detta ändrades då det blev svårt att se alla 
detaljer vattnet hade. Som bakgrund användes en polygon plane med lambert shading. För att vattnet 
skulle böjas på ett intressant sätt så skapades även en skål som placerades under vattenslangen. Denna 
skål kommer inte vara synlig i den slutgiltiga renderingen utan används endast i Realflow för att styra 
vattnet och ge en önskvärd form. Dessa två objekt som interagerar med vätskan behöver exporteras ut 
i en .obj fil från Maya för att kunna användas i Realflow. För att göra detta är det viktigt att gå igenom 
två moment för det bästa resultatet. Först behöver man triangulera objekten vilket man gör genom 
funktionen triangulate i Maya. Sedan reduceras polygonantalet med reduce samt att onödiga ytor tas 
bort som inte kommer integrera med partiklarna i Realflow. Detta då antalet polygoner har en 
påverkan på simuleringshastigheten i Realflow. De två färdiga objekten, se figur 6, exporteras 
gemensamt som en .obj fil. 
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Figur 6: Den scen som tagits fram i Autodesk Maya 2012. Renderingstid: 18 sekunder. 

 
 

 
Figur 7: De triangulära och polygon-reducerade objekt som användes i Realflow. 

 
 
2.3.1 Generering av vätskan 
 
Den exporterade .obj filen från föregående steg importeras nu in i Realflow. Partikelutsändaren samt 
de parametrar som krävs sattes först upp i scenen. Partiklarna simulerades ut och justeras sedan tills 
man åstadkommit ett resultat man är nöjd med. Den färdiga simuleringen visas i figur 8. Därefter 
genererades en mesh som .bin filer för varje frame. De genererade .bin filerna importerades sedan in i 
Maya scenen med hjälp av den plugin Realflow utvecklat till Maya 2012.  
 
 

 
Figur 8: De simulerade partiklarna i Realflow. 
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2.3.2 Texturering och shading 
 
Vattenslangen består av två material, mia_material_x samt en blinn shader. Själva slangen består av en 
grön blinn shader med ett rutmönster och imperfektioner för att återskapa utseendet av en vattenslang 
av plast. Metallmunstycket har en anpassad mia_material_x shader samt en bump map för att ge 
känslan av en metallisk yta. Grundscenens texturering och shading ser vid det här laget ut som figur 6. 
Fluid meshen har en dielectric_material shader vilket gör att scenen här ser ut som figur 10 visar. En 
image based lightning omgivning tas in för att ge reflektioner i scenen och final gathering används för 
att ge ljusinformation till scenen förutom en area light belysning. 
 
 

 
Figur 9: Scenens wireframe i Autodesk Maya. 

 
 

 
Figur 10: Vattnet med en dielectric shader tillsatt i scenen. Renderingstid: 1:00 minut. 
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Figur 11a: Den HDR-bild som användes för att tillsätta image based lightning. 

 
 
 

 
Figur 11b: Scenens wireframe med image based lighting-omgivningen insatt. 
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2.4  Optimering av rendering 
 
Efter att scenen skapats så kommer huvudmomentet för detta projekt, nämligen optimeringen för att 
minska renderingstiden. Med informationen från figur 6 och 10 kan vi konstatera att renderingen av 
vattnet tar 42 sekunder i grundbilden. Nu är målet att minska den renderingstiden med hjälp av de 
parametrar som finns i tabell 3. Eftersom figur 10 visar den kvalitativa renderingen så minskas 
parametrarna för att få ner renderingstiden. Den kvalitativa renderingen tog fram med de inställningar 
som kommer som standard i mental ray när man skapar en hög kvalitéts rendering av refraktiva 
föremål. Dessa inställningar kan ses i tabell 4.1. 
 
 
Tabell 3.  

 
De parametrar som kommer användas för optimeringen. 
 
Index of Refraction 
Mia_material_x        -      Dielectric material 
Raytracing Reflections / Refractions 

 

 
Figur 12a: Mental ray inställningarna för raytracing reflektioner och refraktioner. 

 
 

 
Figur 12b: Mental ray inställningarna för refraktionsindex. 

 

 
Figur 12c: De två shading material som används i arbetet, dielectric_material och mia_material_x. 

 

2.4.1 Val av parametrar 
 
 Efter en veckas experimentering av renderingar med många parametrar valdes tre ut. Deras förmåga 
att minska renderingstiden med flera procent utan att påverka utseendet gjorde att de valdes. Flera 
allmänna parametrar t.ex. motion blur behövdes inte eftersom det i detta fall endast renderades ut en 
stillbild. Kaustik valdes bort då det inte passade in i scenen samt att skillnaden blir allt för uppenbar 
för att undersökningen ska bli givande. Refractions och reflections parametrarna påverkade 
renderingstiden likartat och justerades båda parallellt för att ge en jämn skillnad mellan renderingarna.  
 

2.4.2 Index of Refraction 
 
Detta är en vetenskaplig term som beskriver hur mycket ljusstrålarna böjs när de penetrerar materialets 
yta. Standardinställningen för dielectric material är 1.5 vilket är brytningsindexet hos glas material. 
Detta ändras därför till 1.33 för detta projekt då det är brytningsindexet hos vatten. Minskning/ökning 
av denna påverkar renderingstiden och utseendet vilket gör den användbar att experimentera med och 
gå utanför vad som är standard för vatten. 
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2.4.3 Inställningar för optimering 
 
De inställningar som valts för samtliga parametrar, det renderade resultatet och renderingstiden 
presenteras i denna del. Bilderna renderades alla i upplösningen 640 x 480 pixlar. 
 
Tabell 4.1.  
 
Rendering 1. Högst renderingstid. 
 
Index of Refraction: 1.33 
Mia_material_x        -      Dielectric material Dielectric material 
Raytracing Reflections / Refractions 10/10 
Renderingstid: 60 sekunder 
 

 
 
 
Tabell 4.2.  
 
Rendering 2. Lägst renderingstid. 
 
Index of Refraction: 1.5 
Mia_material_x        -      Dielectric material Mia_material_x 
Raytracing Reflections / Refractions 4/4 
Renderingstid: 30 sekunder 
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Tabell 4.3.  
 
Rendering 3. Näst högst renderstid. 
 
Index of Refraction: 1.3 
Mia_material_x        -      Dielectric material Dielectric material 
Raytracing Reflections / Refractions 8/8 
Renderingstid: 53 sekunder 
 

 
 
 
Tabell 4.4.  
 
Rendering 4. Näst lägst renderingstid. 
 
Index of Refraction: 1.27 
Mia_material_x        -      Dielectric material Dielectric material 
Raytracing Reflections / Refractions 6/6 
Renderingstid: 49 sekunder 
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2.5  Undersökning 
 
En undersökning genomfördes för att se hur skillnaden hos renderingarna uppfattades hos åskådare. 
Undersökningen utfördes under två dagar på dagtid och sammanlagt deltog 26 personer. En laptop 
med upplösningen 1440 x 900 bildpunkter användes och bilderna presenterades i original 
upplösningen på 640 x 480 bildpunkter.  
 

2.5.1 Målgruppen för undersökningen 
 
Målgruppen för undersökningen var folk utan kunskap om datorgrafik. Detta då den genomsnittliga 
personen inte har någon kunskap om datorgrafik och är också den konsument som ser filmer, reklam 
och spelar spel där datorgrafik används som mest. De som arbetar och utbildar sig inom datorgrafik 
har i regel svårare att se datorgrafik som något realistiskt då de vet hur grafiken är skapad och har ett 
tränat öga för detaljer vilket gör att resultatet inte blivit användbart i en undersökning. 
 
 

2.5.2 Utförande av undersökning 
 
Testpersonerna ombads ta den tid de behöver vid genomförandet av undersökningen då tiden inte var 
en avgörande faktor. De fick därefter placera bilderna i ordningen från mest likt vatten till minst. 
Därefter fick de kommentera hur stor skillnaden var mellan de olika bilderna samt vilka detaljer som 
påverkade deras val. Den genomsnittliga deltagaren tog 2 minuter på sig att genomföra dessa moment. 
All data samlades sedan ihop elektroniskt för att bearbetas och analyseras. 
 
 

 
Figur 13a: Undersökningens utseende.  

Engelska användes då flera internationella studenter deltog. 
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2.5.3 Frågeställningen 
 

De frågor som visas i figur 13b ger en bättre inblick i var skillnaden ligger mellan de olika 
renderingarna samt vilka detaljer som höll utseende tillbaka. Med hjälp av dessa frågor kunde 
testpersonerna beskriva hur de uppfattade skillnaden mellan bilderna samt vilka detaljer som 
påverkade deras val av bilden som placerades sist. Detta då det är viktigt att veta hur stor skillnad 
åskådarna faktiskt ser eftersom statistiken av deras rangordningar inte hade gett en fullständig 
uppfattning. Försökspersonerna uppmanades att uttrycka hur stor skillnaden uppfattades genom att 
både anmärka de detaljer som försämras samt hur stor skillnad resultatet var mellan de olika frågorna 
som de besvarade. 

 
 
 

 
Figur 13b: De frågor som deltagarna fick besvara efter att de rangordnat bilderna.  

 
 
 
 

2.5.4 Val av frågor 
 
Frågorna valdes ut för att täcka de viktigaste frågeställningar med så få ord som möjligt. Är utseendet 
hos renderingarna och dess skillnader tillräckligt små för att deltagarna ska få problem att rangordna 
de? Vilka detaljer är det som deltagarna tycker hjälper samt stjälper intrycket av vatten i 
renderingarna? Deras rangordning av renderingarna kan sedan jämföras med de svaren till frågorna 
vilket gör att man på ett snabbt sätt kan se vad deltagarna t.ex. tyckte skillnaden mellan Rendering 1 
och 2 var. 
 
Det är viktigt att frågorna inte blir allt för långa eller invecklade då det kan förvirra deltagarna vilket 
gör att svaren inte blir användbara. De är därför kortfattade och formulerade på ett lättförståeligt vis. 
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3 Resultat 
 
Resultaten till de moment som tagits upp presenteras och sammanfattas. 
 

3.1 Resultat av optimering 
 
 

 
Figur 14: Renderingstiden i sekunder här uppställd som ett linjediagram. Här visar y-axeln antalet sekunder 

och x-axeln de olika renderingarna. 
 
 

Tabell 4.4. 
 

Procentuell minskning avrundat till närmsta heltal med rendering 1 som utgångspunkt. 
 

Rendering 1:  - 
Rendering 2: -50% 
Rendering 3: -12% 
Rendering 4: -18% 

 

3.1.1 Sammanfattning av optimering 
 
Målet var att lyckas skapa fyra renderingar som skiljer sig åt i utseende och renderingstid. Varje 
rendering skulle dock representera en bra rendering av vatten utan grövre synliga brister när man 
bedömer varje bild var för sig. 
 
I Autodesk maya 2012 användes mental ray materialen mia_material_x och dielectric material som 
grund för optimeringen. Efter en tid med experimentering valdes fyra parametrar relaterade till 
refraktion och rendering av fluids för att minska renderingstiden. 
 
En halvering av renderingstiden togs fram där tiden gick från 60 sekunder till 30. Även en stegvis 
minskning i två moment uppnåddes för att se om skillnaden är tillräckligt liten för att det otränade ögat 
inte ska upptäcka eller störas av det. Rendering två är den med främst skillnad i utseendet och lägst 
renderingstid. Detta på grund av mia_material_x som använts i mental ray samt att det är den med 
lägst renderingsinställningar då den är tänkt att vara största optimeringen som fortfarande ser ut som 
vatten.  
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3.2  Resultat av undersökning 
 
Nedan visas fördelningen av vilken placering de olika renderingarna hamnade på i undersökningen 
samt antal röster. 53.8% av testpersonerna tyckte att rendering 2 var närmast utseendet av verkligt 
vatten men 42.3% uppfattade även rendering 2 som minst likt vatten. 
 
 
 

Tabell 5. 
 

Tabellen nedan sammanfattar utspridningen av deltagarnas röster. 
 
 1 2 3 4 
Rendering 1 3 (11.5%) 11 (42.3%) 9 (34.6%) 3 (11.5%) 
Rendering 2 14 (53.8%) 0 1 (3.8%) 11 (42.3%) 
Rendering 3 4 (15.4%) 12 (46.2%) 5 (19.2%) 5 (19.2%) 
Rendering 4 5 (19.2%) 3 (11.5%) 11 (42.3%) 7 (26.9%) 
 
 

 
Figur 15: Undersökningens resultat visualiserat i ett stapeldiagram. Y-axeln visar antalet röster och x-axeln visar 

rangordningen. 
 

 

3.2.1 Undersökningens begränsningar 
 
Då skillnaden hos rendering 1, 3 och 4 är svår att se så är placeringen av rendering 2 den mest 
intressanta då både utseendet och renderingstiden skiljer markant eftersom ett annat material används. 
Detta gör dock att fokus på undersökningen blir att jämföra rendering 2 mot de övriga renderingarna. 
Renderingarna presenterades i ordningen 3, 4, 2, 1 för att ge en slumpmässig ordning. Denna placering 
kan dock påverka hur testpersonerna väljer att ordna bilderna om de inte ser någon större skillnad. Det 
är därför viktigt att ha det i åtanke när man läser av resultaten av undersökningen. 
 

 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4

Rendering 1

Rendering 2

Rendering 3

Rendering 4



 

18 
 

 

3.2.2 Diskussion av röster 
 
Med 26 deltagare som sammanlagt gett 104 röster finns det tillräckligt med data för att resultatet ska 
vara trovärdig med en bra utspridning. 
Som det syns i tabell 5 och figur 12 så placerades den bild med lägst renderingstid huvudsakligen både 
först och sist. Detta kan förklaras med den minimala skillnaden de övriga renderingarna hade vilket 
gjorde att de rangordnades intill varandra.  
 
Att rendering 2 fick flest första placeringar är förvånande och visar att det mycket väl är möjligt att 
optimera parametrarna markant medan man samtidigt får fram en rendering som ser bra ut. Att den 
också placerades sist tyder dock på att det kan vara ett riskabelt byte då det i slutändan är en smaksak. 
Den rendering med den mest trygga placeringen var rendering 1 då hade minst röster som den 
dåligaste bilden. Den hade dock minst röster som placering 1 vilket är intressant då den hade längst 
renderingstid. 
 
Rendering 3 placerade sig något bättre än rendering 4 vilket visar att minskningen på 4 sekunder i 
detta fall inte lönade sig. 
 
 
 

3.2.3 Analys av frågor 
 
Hur stor var skillnaden mellan ditt första och sista val? 
 
Här svarade hälften att skillnaden var liten men definitivt märkbar. Den andra hälften menade istället 
att skillnaden var stor med flertalet detaljer som påverkade intrycket av vatten.  
 
Tre deltagare indikerade realismen som den största faktorn och menar att det första valet ser 
verklighetstroget ut samtidigt som den sista var abstrakt och orealistisk. Dessa personer placerade alla 
rendering 2 sist vilket tyder på att uppfattningen om hur vatten egentligen ser ut skiftar hos deltagarna. 
Detta beror med största sannorlikhet på att stillbilder av rinnande vatten med full fokus uppfattas som 
något onaturligt då man endast är van med vatten i rörelse där utseendet är i oskärpa. 
 

 
Figur 16a: Rendering 2 förekom vanligtvis först i undersökningen samtidigt som rendering 3 hade flest röster 
som andra plats. 



 

19 
 

 
Hur stor var skillnaden mellan ditt första och andra val? 
 
Med denna fråga är det tänkt att gå in på de mindre detaljerna för att se varför de valde att rangordna 
första placeringen som de gjorde. Även här svarade majoriteten antingen att skillnaden var stor eller 
ytterst liten. När rendering 2 placerades först ansågs skillnaden vara storartad i huvudparten av svaren. 
När rendering 1, 3 eller 4 var placerad främst sa majoriteten att skillnaden var minimal och nästintill 
omärkbar.  
 
Tre deltagare menade att skillnaden här var så liten att valet kändes näst intill slumpartat. Alla 
deltagare menade dock att de i slutändan kunde se skillnad. 
 
 
Hur stor var skillnaden mellan ditt andra och tredje val? 
 
Denna fråga hade som uppgift att ta reda på om deltagarna uppfattar skillnaden som konstant bland 
renderingarna och hur vidare kvalitén på det tredje valet har sjunkit till en obrukbar nivå. Här märks 
det tydligt hur deltagarna uppfattade skillnaden mellan rendering 1, 3 och 4 då rendering 2 endast 
förekom vid ett tillfälle som tredje plats. Här anger tre att de inte ser någon skillnad överhuvudtaget, 
något som inte påträffades i föregående fråga.  
 
Majoriteten säger att skillnaden var minimal samt mindre än i den tidigare frågan. Men deltagaren som 
placerade rendering 2 på tredjeplats ansåg dock att skillnaden var större än föregående fråga då han 
hade rendering 3 på andra plats. 
 

 
Figur 16b: De detaljer som stod ut hos rendering 3 och 4 var kontrastet. 
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Vilken detalj gjorde ditt sista val värst? 
 
Slutligen svarade användarna på den viktigaste frågan rörande utseendet på renderingarna. På denna 
fråga svarade majoriteten att det berodde på ljusheten samt mörkheten hos det renderade vattnet. När 
rendering 1, 3 eller 4 placerades sist bedömdes de i åtskilliga svar som allt för mörka samt ett överflöd 
av skuggor vilket inte passade in. Två av de deltagarna som placerade rendering 2 sist påpekade 
avsaknaden av skuggor vilket gav ut onaturligt utseende olikt vatten. Ännu en detalj som utvisats i två 
svar var de avsaknade höjdpunkter och reflektioner hos rendering 4 vilket gjorde det svårt att se 
vattnet då konturerna började försvinna hos vattnet. Detta eftersom minskningen av raytracing 
refraktioner och reflektioner gjorde att konturer försvann och vattnet i helhet fick en lägre kontrast. 
 
 

 
Figur 16c: Rendering 4 med sin avsaknad av kontur. 

 
 
 
 
 

3.2.4 Sammanfattning av svaren 
 
Majoriteten av de mer beskrivande kommentarerna rörande skillnaderna hade rendering 2 i 
undersökningen.  Detta då den visade störst skillnad jämfört med de övriga renderingarna. Detaljerna 
som majoriteten hänvisade till var kontrasten hos skuggorna och variation i konturens tydlighet. Även 
vattnets ljushet och mörkhet uttala sig flertalet om. Då större delen av deltagarna hade problem att se 
skillnad mellan rendering 1, 3 och 4 så gav de data med repeterande innehåll som påpekade att 
renderingarna såg liknande ut. Åsikterna om rendering 2 var antingen positiva eller negativa, utan 
något mellanplan. De negativa synpunkterna menade att den inte såg realistisk ut då meningen var att 
replikera utseendet av vatten från verkligheten. 
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4 Diskussion och slutsats 
 
Arbetet i sin helhet och de resultat som uppnåtts diskuteras. Resultatets för- och nackdelar tas upp för 
att i slutändan leda till en slutsats. I slutsatsen diskuteras det hur vidare arbetet kan anses vara lyckat 
med målen i åtanke. 
 

4.1 Diskussion 
 
Skillnaden hos rendering 2 är tydlig vilket gör i kontrast att renderingarna 1, 3 och 4 kan uppfattas 
mindre olik än de egentligen är. Det var dock intressant att flertalet deltagare märkte av skillnaden i 
konstrast hos de optimerade renderingarna samt även rangordnade de motsvarande renderingstiderna. 
Överlag skiftade dock åsikten så mycket att optimeringen kan anses som lyckad om man går efter den 
information som samlats in.  
 
Bilderna presenterade i slumpvis ordning och utan indikation om renderingstiderna för deltagarna 
vilket gjorde att fokus lags på hur vidare renderingen liknande vatten. Detta då utredningen om den 
sparade renderingstiden lönar sig är en del som diskuteras här i arbetet. De åsikter och data som 
samlats in gav bra respons och mötte många förväntningarna och bjöd även på nya tankesätt.   
 
Deras åsikter om utseendet var kortfattade och med förväntningarna av att få se vatten snarare än 
polygonytor påverkade av refraktioner och reflektioner, detta då deltagarna inte hade erfarenhet om 
datorgrafik vid tidpunkten av undersökningen. De som är insatta i datorgrafik kan få en skev bild av 
hur verkliga objekt faktiskt bör se ut samt att de lätt fokuserar och stör sig på allt för små detaljer som 
den vanliga konsumenten inte märker av. Valet av försökspersoner kan dock ha gett en ensidig bild av 
hur resultaten uppfattas, men fokus ligger inte i hur olika personer uppfattar resultatet utan endast den 
genomsnittliga. 
 
Presentationen av undersökningen samt bildernas ordinarie position vid undersökningens start kan 
som diskuterats tidigare påverka hur de blir rangordnade i slutändan. Detta tyder dock på att ordningen 
inte är betydelsefull om deltagaren har svårighet att välja positionen åt en bild.  
 
Optimeringen var simpel med gav ett intressant resultat i samband med undersökningen. Mer tid 
kunde ha lagts ner på själva optimeringen för ett mer praktiskt fokus. Vid ytterligare optimering hade 
polygon reducering varit nästa steg att använda. Bristande kunskaper om programmering stoppade 
momentet från att användas i detta arbete. 
 
Valet att förändra flera parametrar samtidigt mellan de olika renderingarna gav som nackdel att säkra 
slutsatser inte kan dras om vilken parameter som främst påverkar realismen. Bytet av material vid 
rendering 2 gjorde att de övriga parameterna som användes förlorade fokus i undersökningen. Här 
hade en mer konsistent variation mellan renderingarna gjort resultatet mer pålitligt. Ett tydligare 
resultat hade också kunnat framgå om renderingar skapats för varje enskild parameter.  
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4.2 Slutsats 
 
Arbetets mål uppfylldes där optimeringar togs fram och diskuterades både personligt och med hjälp av 
en undersökning. De parametrar i Autodesk Maya som påverkar fluids utseende och renderingstid är 
få vilket gjorde den praktiska delen enkel men fokuserad. Det var viktigt för arbetet att den röda tråden 
följdes under hela arbetets gång utan att grenas ut och mista fokus. 
 
Optimering är möjlig utan kunskaper om programmeringen bakom genereringen av fluids om man 
undersöker de parametrar som används för momentet i centrum. Dessa parametrar är dock relativa till 
hur projektet ser ut vilket gör att andra parametrar kan vara optimala beroende på projektet. 
Användningen av den begränsade hårdvaran gav erfarenhet om hur problematiskt processen att skapa 
och rendera fluids kan vara då det kräver att hårdvaran är modern. Detta gjorde det enklare att känna 
av de ökande renderingstiderna samt sätta krav på hur lång tid renderingen och att endast använda de 
parametrar som krävs för att utseendet ska bli lyckat. 
 
Resultaten och inställningarna kan användas som en mall för eget arbete. Alla moment är dock relativa 
till scenens uppbyggnad och hårdvaran som används. 
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