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Det här kandidatarbetet undersöker hur Physically based rendering kan påverkar en 3Dgrafikers arbete. Målet är att skapa förståelse kring physically based rendering och hur denna
tekniken kan komma att påverkar en 3D-grafikers arbete. För att undersöka problemområdet
skapades en virtuell miljö i 3D med hjälp av physically based rendering. Arbetsupplevelsen
jämfördes senare med det tidigare arbetssättet. Undersökningen beskriver tidigare arbetsätt
och hur arbetet har ändrats med physically based rendering. Undersökningen går även
igenom fördelar, nackdelar och konsekvenser med att arbeta med Physically based rendering.
Nyckelord: Physically based rendering, PBR, textur, digitala spel, grafik, arbetssätt

  
This bachelor thesis studies how Physically based rendering can affect a 3D artists work. The
aim is to create an understanding of Physically Based Rendering and how this technique
might affect a 3D artists work. To examine the problem area we created a virtual environment
in 3D using Physically Based Rendering. The new workflow was then compared with the
former workflow. The study describes the former workflow and how the work has changed
with Physically Based Rendering. This thesis also covers the pros, cons and implications of
working with Physically Based Rendering.
Keywords: Physically based rendering, PBR, texture, digital games, graphics, workflow

2 av 43

  
1.Inledning ................................................................................................................................. 5
2.Problemområde ....................................................................................................................... 6
2.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6
2.2 Frågeställning ................................................................................................................... 7
2.3 Syfte ................................................................................................................................. 8
2.4 Skrivprocess ..................................................................................................................... 8
2.5 Engelsk terminologi ......................................................................................................... 8
2.6 Tidigare forskning ............................................................................................................ 9
2.6.1 Vad är PBR? ............................................................................................................. 9
2.6.2 Subsurface scattering ................................................................................................ 9
2.6.3 Microsurface ........................................................................................................... 10
2.6.4 Energibevarande ..................................................................................................... 11
2.7 Vilka använder sig utav PBR och varför?.................................................................. 12
2.8 Tidigare arbetssätt och PBR arbetssätt ...................................................................... 17
2.9 Sammanfattning ......................................................................................................... 20
3. Tillvägagångssätt ................................................................................................................. 20
3.1 Introduktion .................................................................................................................... 21
3.2 Process och metodval ..................................................................................................... 21
3.3 Projektmetoder ............................................................................................................... 24
3.4 Teknikval........................................................................................................................ 25
3.4.1 Autodesk Maya ....................................................................................................... 25
3.4.2 Adobe Photoshop .................................................................................................... 25
3.4.3 Unreal Engine 4 ...................................................................................................... 26
3.4.4 Marmoset Toolbag 2 ............................................................................................... 28
3.5 Sammanfattning ............................................................................................................. 28
4. Resultat och diskussion ........................................................................................................ 28
3 av 43

4.1 Slutprodukt ..................................................................................................................... 28
4.2 Mätbara värden och observationsbaserat ....................................................................... 30
4.3 Effektivitet och konsekvent stil ...................................................................................... 32
4.4 Nya texturkartor ............................................................................................................. 34
4.5 Arbete i olika ljussättningar ........................................................................................... 36
4.6 Slutsats ........................................................................................................................... 37
5.Referenser ............................................................................................................................. 39
6.Ordlista.................................................................................................................................. 41



4 av 43

"  
Denna uppsats är skriven av Martin Bergman och André Jönsson, två spelstudenter med
inriktning på 3D-grafik. Vi har alltid varit intresserade av att undersöka nya arbetsätt inom
grafik och förbättra de arbetsätten vi redan har. Detta i kombination av att vi är väldigt
teknikintresserade ledde oss in på spåret om en ny teknik som håller på att ta sig in i
spelindustrin.
På senaste tiden har vi sett en ny teknik som har börjat skrivas mer och mer om. Vi här märkt
att till exempel forum som Polycount, ett stort forum för 3D-grafiker, har börjat diskutera
denna nya tekniken. Vi har även sett att den har börjat användas mer och mer i spel och
spelmotorer. Den nya tekniken kallas Physically based rendering och går ut på att man
använder matematiska formler för att göra mer fysiskt korrekta uträkningar om hur ljus
studsar och reflekterar från olika sorters ytor.
När vi började med detta projektet visste vi att vi ville hålla på med Physically based
rendering i någon form. Vi visste inte hur vi skulle arbeta med det eller vad det innebar för
vårt grafiska arbete. Vi bestämde oss därför att detta skulle vara vår undersökning, hur
Physically based rendering påverkar en 3D-grafikers arbete.

5 av 43

#  



2.1 Bakgrund
Tekniken utvecklas alltid. Detta är en observation gjord av Gordon Moore (1998) som kallas
Moores lag. Observationen är baserad på datorhårdvarans utveckling genom åren. Det
Moores undersökning går ut på är att tekniken utvecklas alltid. Detta kan vi tydligt se i spel
då utvecklingen stadigt har gått framåt under åren. Om vi jämför äldre konsoler med dagens
generation av konsoler ser vi en exponentiell utveckling av både hårdvara och mjukvara.
Kyle Orland (2013) påstår att nya konsoler följer Moores lag (se fig. 1).

Fig. 1. Denna bild visar teknikens utveckling genom åren. Grafen visar en exponentiell
ökning i polygon-antal1 som kan renderas2 ut per sekund. Uppgifterna är hämtade från
Orlands text (2013). (Egen bild)
Enligt Nicolas Schulz (2013), Senior Rendering Engineer på Crytek GmbH (u.å), kan
hårdvara nuförtiden exekvera, alltså utföra, mer avancerade uträkningar för att räkna ut
shaders3 samt ha större upplösning av texturer4 än vad de kunde i tidigare generationer. Detta
beror främst på att dagens generations hårdvara har starkare GPU5. Om vi jämför spelvideos
från Crash Bandicoot (Lompi Oppa, 2013) som släpptes till Playstation 1, 1996, med Ratchet
& Clank Into the Nexus (GamesHQMedia, 2013) som släpptes till Playstation 3, 2013, kan vi

1

En polygon är en yta i en 3D-rymd som är uppbyggd av vertices ("Vertex").
Inom 3D-grafik är rendering en process då 3D-data omvandlas till 2D-data som sedan visas på bildskärmen.
3
En shader är en del av programeringskoden som ofta används för att beskriva samt räkna ut hur en yta ska
renderas.
4
Textur är en tvådimensionell bild som projiceras på en yta, ofta en tredimensionell yta. Texturer har olika
egenskaper då vissa är till för att skapa reflektioner och vissa är till för att skapa färger.
5
GPU står för Graphics processing unit. GPU är en processor på grafikkortet som bland annat hanterar signaler
från datorn till bildskärmen. GPU är optimerad för grafiska beräkningar.
2
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se en tydlig skillnad i många grafiska aspekter. Några exempel är upplösningen av texturer,
antalet polygoner och materialdefinition.
Denna jämförelse tycker vi visar på en utveckling av både hårdvara och mjukvara. Verktygen
för att utveckla spel är inget undantag i denna utveckling. Med nya verktyg och tekniker
kommer även nya arbetssätt (Schulz, 2013).
En teknik som har börjat användas mer i spelindustrin är Physically based rendering
(kommer senare refereras som ”PBR”). Två verktyg, Unreal Engine 4 (Karis, 2013) och
CryEngine (Crytek GmBH, 2013), som är stora i spelindustrin har implementerat respektive
håller på att implementera PBR-tekniken i sina spelmotorer6. PBR är en ny teknik som går ut
på att man använder matematiska formler för att göra mer fysiskt korrekta uträkningar om hur
ljus studsar och reflekterar från olika sorters ytor. Schulz (2013) hävdar i sin artikel att
datorhårdvarans utveckling ligger till grund för att man börjat använda sig utav PBR. Det var
helt enkel för krävande att använda sig utav PBR i realtids-rendering7 förr i tiden.
Schulz (2013) skriver även att PBR påverkar sättet grafiker måste tänka när de gör 3D-grafik
jämfört med hur de har tänkt tidigare. Nya tekniker tillkommer och några försvinner (Russell,
u.å). Dessa förändringar kan vara stora eller små, det kan till exempel vara ändringar i
termologin eller sättet att tänka när man arbetar. Jeff Russell (u.å), grundare och Rendering
Engineer på Marmoset LLC (u.å), påstår att det är viktigt för grafiker att förstå
motiveringarna bakom användning av PBR då tekniken förändrar arbetssättet. Han skriver:
“Much of what makes a physically-based shading system different from its predecessors is a
more detailed reasoning about the behavior of light and surfaces. Shading capabilities have
advanced enough that some of the old approximations can now be safely discarded, and with
them some of the old means of producing art. This means both the engineer and the artist
should understand the motivations for these changes.” (Russell, u.å)
Denna undersökning går ut på att utforska hur den nya tekniken påverkar en 3D-grafikers
arbete.

2.2 Frågeställning
Hur påverkar användningen av Physically based rendering en 3D-grafikers arbete?
6

En spelmotor är en mjukvara som kan användas för att utveckla digitala spel.
Med realtids-rendering menas det att renderingen är så pass snabb så åskådaren kan interagera med, i detta
fallet, spelet.

7
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2.3 Syfte
Genom denna undersökning är syftet att skapa förståelse kring physically based rendering
och hur denna tekniken påverkar en 3D-grafikers arbete.

2.4 Skrivprocess
Denna text har varit ett samarbete mellan två individer vilket i sin tur led till att uppdelningen
av vem som skriver vad har varit väldigt vagt. När vi arbetade individuellt skrev vi delar av
texten som den andra personen sedan rättade och justerade. Det blev därför väldigt svårt att
avgöra vem som skrev vad då det har skett väldigt mycket justeringar i texten.

2.5 Engelsk terminologi
I denna text kommer vi använda oss utav en del engelska termer och ord. Detta på grund av
att i spelindustrin är dessa orden, till exempel physically based rendering, vanliga och
översätts sällan i arbetslivet. Genom att översätta orden tycker vi de tappar sin mening och
ibland har de inte samma innebörd som det engelska ordet hade haft. Ett exempel på termer
vi sällan kommer översätta i denna text är yrkestitlar.
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2.6 Tidigare forskning
I delen om tidigare forskning kommer vi redogöra vad som ligger till grund för PBR och
varför en del företag valt att implementera det i sina spelmotorer. Vi kommer sedan gå in på
hur tidigare arbetssätt kan ha sett ut för en 3D-grafiker. Slutligen kommer vi utforska hur
arbetet med PBR kan fungera.
2.6.1 Vad är PBR?
Physically based rendering (”PBR”) är en väldigt lös term då dess mening kan variera
beroende på vilket område man pratar om (Russell, u.å). PBR är ett koncept som går ut på att
använda sig av fysiska ljusberäkningar för att korrekt representera verkliga material, påstår
Joe Wilson (Tutorial: Physically Based Rendering, And You Can Too!, u.å). Eftersom PBR
mer ses som ett koncept än strikta regler varierar implementeringar av PBR, skriver Wilson.
Därav ser användning av PBR lite annorlunda ut beroende på vilken spelmotor som används.
Grunden för PBR ligger i fysiken för ljus och reflektioner. På en föreläsning under
SIGGRAPH8 (ACM SIGGRAPH, u.å) 2010 tar Naty Hoffman (2010), Technical Director på
Activision Studio Central, upp var PBR har sin grund. Hoffman menar att de fysiska fenomen
som ligger till grund för skuggning och reflektioner är relaterade till samspelet mellan ljus
och materia. För att kunna förstå dessa fenomen hjälper det att ha grundläggande kunskap
och förståelse om ljus, menar Hoffman. Några av de viktiga principerna när det gäller PBR
kommer vi att gå igenom i kommande text.
Russell (u.å), grundare och Rendering Engineer på Marmoset LLC (Marmoset LLC, u.å),
samt Hoffman (2010) skriver att när ett ljus träffar en yta kommer en del av ljuset reflektera,
eller studsa, av ytan i motsatta riktning. Russell drar likheter med beteendet hos en boll när
den studsar mot ett golv eller en vägg. På en väldigt jämn yta kommer reflektionerna ses som
spegel-lika. Russell skriver att det ljus som reflekteras även kalls för specular light och det
ljus som bryts ner inne i objektet9 kallas diffuse light (se fig. 2).
2.6.2 Subsurface scattering
Subsurface scattering är ett begrepp både Russell (u.å) och Hoffman (2010) går igenom i sina
texter. Allt ljus som träffar en yta reflekteras inte tillbaka. Detta ljus absorberas antingen av
8
9

SIGGRAPH är namnet på en konferens som handlar om datorgrafik. Denna konferens hålls årligen.
I denna text syftar objekt på något sorts föremål. Detta kan till exempel vara en stol eller en mugg.
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materialet eller bryts upp inne i objektet. Ifall ljuset bryts upp kan det ibland hitta en väg
tillbaka och reflekteras ut. Det är detta ljuset som ger ett objekt dess färg, till exempel om ett
objekt absorberar det mesta av ljuset men bryter upp det blåa ljuset kommer objektet
uppfattas som blått. Denna process är något som händer inne i objekt som inte är av ett
metalliskt material. I framtiden kommer vi referera icke-metalliska material för dielektrisk
material (se fig. 2). Den textur som används för att räkna ut detta diffuse-light kallas ofta för
diffuse eller color (se fig.2). Metaller absorberar mycket av det ljus som bryts ner inne i
objektet. Detta på grund utav att alla fria elektroner kan plocka upp detta ljus (se fig. 2). Det
diffuse-light som reflekterar ut från metalliska objekt är därför mindre än från dielektriska
objekt.

Fig. 2. Till vänster visar bilden hur ljuset bryts ner under ytan på ett dielektriskt objekt och
sedan studsar ut igen för att utge en, till exempel, blå färg. Till höger visar bilden hur ljuset
absorberas inne i ett metalliskt objekt. (Egen bild).
2.6.3 Microsurface
I delen "Non-Optically-Flat Surfaces" tar Hoffman (2010) upp vad som händer med ljuset om
en yta inte är jämn på en mikroskopisk nivå. Detta är något även Russell (u.å) tar upp under
delen "Microsurface" i sin text. Det både Hoffman och Russell konstaterar är att ju jämnare
en yta är desto skarpare blir reflektionerna från ytan. När mätning av jämnheten på en yta
sker är det på en mikroskopisk nivå. Ett exempel på en sådan förändring i jämnhet på ytan
kan man se i Fig. 3.
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Fig. 3. Denna bild visar hur en yta blir mer ojämn om man kollar från vänster till höger.
(Egen bild).
Formen på sfären i Fig. 3 är densamma genom hela processen. Anledningen till att
reflektionerna förändras är att ytan ändras på en mikroskopisk nivå. Det som händer på ytan
kan man se i Fig. 4.

Fig. 4. Denna bild visar en jämförelse mellan en relativt jämn yta (vänster) och en mer ojämn
yta (höger) vilket leder till att ljuset reflekterar i olika vinklar. (Egen bild).
I bilden till vänster (fig. 4) är ytan det inkommande ljuset träffar jämnare än ytan på bilden
till höger. Detta resulterar i att reflektionerna får en mindre variation i den riktning de studsar
av objektet. Detta leder i sin tur till att reflektioner ses som skarpare. Motsatsen händer då en
yta är väldigt ojämn vilket resulterar i en större variation för reflektionernas riktning. Detta
leder i sin tur till en suddigare reflektion. För att maskera ut dessa olika ytor när man arbetar
med PBR använder man en textur-karta som kallas roughness.
2.6.4 Energibevarande
Likt Hoffman (2010) så skriver Schulz (2013) att, till skillnad från en observations baserad
rendering, använder PBR sig utav välförstådda lagar och principer från fysiken. En av dessa
lagar är lagen om energibevarande. Inom PBR syftar energibevarande på att ett objekt inte
kan reflektera mer ljus än vad den tar emot (se Fig. 5).
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Fig. 5. Denna bild visar hur storleken för objektets ljusreflektion blir mindre samtidigt som
ljusstyrkan för ljusreflektion blir starkare. Till vänster sprider ljuset ut sig mer än på sfären
till höger. (Egen bild).
För att få fram effekten som visas i Fig. 5 var det tidigare nödvändigt att justera två värden.
Ett värde styrde storleken för objektets ljusreflektion och ett annat värde styrde styrkan på
ljuset (se Fig. 7 på sida 19). Vid arbete kring PBR har dessa två värden ett samband, när en
ändras så ändras även den andra Detta resulterar i en mindre parameter10 behöver justeras när
man arbetar med PBR.
Efter vi läst texterna har det blivit mer klart för oss vad som är ligger till grund för PBR. Vi
tycker att de viktigaste faktorerna är subsurface scattering, microsurface och principen om
energibevarande. Vi ser en koppling mellan dessa tre begrepp och sättet grafiker arbetar med
PBR. Både tankesättet som krävs samt de nya texturerna kan kopplas tillbaka till dessa tre
begrepp. Detta är något vi kommer gå igenom i delen Tidigare arbetsätt och PBR arbetsätt
(se kapitel 2.8 på sida 17). Vi, likt Hoffman (2010), tror att en grundlig förståelse för
subsurface scattering, microsurface och principen om energibevarande är viktigt att ta med
sig när man arbetar med PBR i praktiken. Vi tror det kommer bli enklare att leta reda på
källan till problem som kan uppstå samt att förstå skapandet av material.
2.7 Vilka använder sig utav PBR och varför?
När vi har läst om PBR har det kommit upp olika anledningar och tankar till varför
spelutvecklare vill använda sig utav denna teknik. Vår avsikt är att redogöra för vilka några
av dessa anledningar är och om det kan finnas konsekvenser med att använda PBR. Detta är
viktigt för att få en klarare bild av varför användningen av PBR har börjat öka. Vi har märkt
att det finns problematik som kan uppstå och vi tycker detta är viktigt att gå igenom så vi kan
undvika dessa problem. Vi kommer först titta på några företag, både inom spelindustrin och
filmindustrin, som börjat använda sig av PBR.
PBR har börjat användas mer och mer. Detta gäller både inom spelindustrin och
filmindustrin. Detta kan ses genom att undersöka två av de senaste spelmotorerna när det
handlar om 3D. Dessa två är Unreal Engine 4 (Karis, 2013) och CryEngine (Crytek GmBH,
2013). Unreal Engine 4 är utvecklad av Epic Games (Epic Games, u.å) och har implementerat

10

En parameter i detta sammanhang är ett värde eller en textur i ett materialsystem.
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PBR i sin spelmotor. CryEngine är utvecklat av Crytek (u.å). Crytek arbetar på att
implementera det i sin gratisversion av spelmotorn.
Marmoset Toolbag (Marmoset LLC, u.å) är ett verktyg som beskrivs på deras hemsida som:
“Marmoset Toolbag™ is a full-featured, real-time material editor and renderer bundled in a
tidy package. Toolbag provides 3D artists a powerful and efficient workflow, bringing
exemplary rendering quality to every stage of the 3D art pipeline.” (Marmoset LLC, u.å)
Marmoset Toolbag (Marmoset LLC, u.å) används av 3D-grafiker för att bland annat på ett
snabbt sätt undersöka sina texturer för att redogöra ifall något är fel med dem. I Marmoset
Toolbag 2, som släpptes 2013, har de lagt till stöd för PBR.
Utöver de officiella spelmotorerna har även privatpersoner börjat implementera och arbeta
med PBR. Ett exempel är YouTube användaren Yaboiicey (2013) som har börjat arbeta på en
shader till Unity3D, som är en spelmotor. Unity Technologies arbetar även på att
implementera physically based shading in i sin spelmotor, Unity 3D (Unity Technologies,
2013).
I en artikel skriven av Mike Seymour (2013) berättar Sébastien Lagarde, Senior graphic
programmer på DICE (u.å), hur Remember Me (Dontnod Entertainment , 2013), ett spel som
kom ut 2013, skapades i en modifierad version av spelmotorn Unreal Engine 3. Detta tillät
dem att använda sig utav en physically based shader för att få fram de material de önskade
vid utvecklingen av Remember Me.
Vi tycker detta visar på att det finns en utveckling av PBR i spelindustrin. Den främsta
anledning till varför PBR kommer bli stort tror vi är att många av de stora företagen, till
exempel Epic Games (Karis, 2013), Crytek GmbH (2013) och Unity3D (Unity Technologies,
2013), arbetar på att implementera samt förbättra PBR i sina spelmotorer. Som tidigare
nämnts har även privatpersoner börjat ta steget att utveckla egna shaders för att uppnå samma
effekt.
Det är dock inte endast spelindustrin som har börjat använda sig utav PBR. Filmindustrin
håller även på att implementera denna teknik i sina arbetsflöden. Ett exempel på ett företag i
filmindustrin som gör detta är Walt Disney Animation Studios. Brent Burley (2012), Principal
Software Engineer på Walt Disney Animation Studios, skriver att i filmen Trassel (Greno &
Howard, 2010) använde sig Walt Disney Animation Studios sig utav en typ av PBR som var
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gjord endast för hår-material. Enligt Burley visade denna användning sig vara en succé. En
anledning till varför det såg som en succé nämner han i sin text:
“With the physically-based hair model, we were able to achieve a great degree of visual
richness while maintaining artistic control.” (Burley, 2012)
Walt Disney Animation Studios bestämde sig därför att bredda ut deras shader till fler
material än endast hår, till exempel trä, metall eller sten. Brian Karis (Karis, 2013) skriver att
Walt Disney Animation Studios var en stor inspirationskälla för att implementera PBR i
Unreal Engine 4.
Sony Pictures Imageworks är ett företag i filmindustrin som bland annat har arbetat på Det
regnar köttbullar (Lord & Miller, 2009) och Alice i Underlandet (Burton, 2009). Adam
Martinez (2010), CG Supervisor på Sony Pictures Imageworks, skriver att även de har börjat
använda sig utav PBR.
Vi kommer nu undersöka vilka anledningar det finns för varför några av dessa företag väljer
att använda sig utav PBR.
Epic Games
Brian Karis (2013), Senior Graphics Programmer på Epic Games (u.å), hade en föreläsning
på SIGGRAPH 2013 som handlade om PBR i spelmotorn Unreal Engine 4. Han skriver att de
hade olika anledningar till varför de skulle lägga sin fokus på att implementera PBR i sin
spelmotor.
Karis (2013) skriver att de hade en förhoppning om att kunna rendera mer realistiska bilder.
Karis skriver också att det fanns ett intresse för att se vad de kunde uppnå med hjälp utav
PBR.
Grafikerna på Epic Games (u.å) trodde att PBR skulle vara en enorm förbättring till deras
arbetsflöde och öka kvalitén på produkten. De hoppades på ett effektivare11 arbetsflöde samt
att det skulle vara lättare att bemästra denna teknik då antalet parametrar att ändra blev färre.
Material skulle fungera under olika sorters ljustyper för att slippa justering av de parametrar
som styr materialets utseende (Karis, 2013).
11

Det vi menar med effektivitet är ett förbättrat arbetsätt som i sin tur leder till en minskad produktionstid.
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Karis (2013) skriver även om vad som var problematiskt när de skulle införa PBR i
arbetsflödet. Problemet med att grafikerna hade svårt att anpassa sig till den nya tekniken
nämns också av Karis. Deras arbetsflöden blev helt förändrade och detta var svårt att anpassa
sig till. Det som var svårt var till exempel användningen av nya texturer.
Crytek
I en artikel skriver Schulz (2013) om arbetet på Ryse: Son of Rome (Crytek, 2013) där
Crytek (u.å) använde sig utav PBR. Även Schulz förklarar varför de valde att fokusera på
PBR. Att uppnå en filmisk stil är ett av målen Schulz skriver om. Det han menar med filmisk
stil är den stil CG-filmer12 och offline rendering13 uppnår. För att uppnå denna effekt valde
de att fokusera på trovärdighet 14av olika material. Valet var uppbackat av att de visste att
nästa generations hårdvara främst skulle förbättras inom minne och GPU-kraft. Detta tillåter i
sin tur högre upplösning på texturer samt mer avancerade uträkningar för shaders.
Schulz (2013) nämner att det krävdes färre parametrar för att uppnå en önskad effekt. Detta är
till exempel relaterat till det som vi tidigare nämnt i delen om energibevarande (se kapitel
2.6.4 på sida 11). Exemplet där var att en grafiker endast behövde ändra på en parameter för
att uppnå en speciell effekt till skillnad från tidigare då grafiker behövde ändra på två
parametrar.
Schulz (2013) skriver även att konsekvent grafik var ett av målen de siktade på.
”It is quite understandable that replicating more closely how light behaves in the real world
will lead to more natural and believable results and ensures that materials look plausible
regardless of the current lighting conditions, ultimately resulting in a lot greater consistency.”
(Schulz, 2013)
Genom att använda sig utav PBR ändrades arbetsflödet för grafiker påstår Schulz. Det både
Schulz (2013) och Karis (2013) nämner, är de nya textur-kartorna som används samt byter ut
de äldre textur-kartorna. Eftersom ljus och uträkningar för shaders nu är involverade i fysiska
regler är det förståeligt att de måste respektera verkliga begränsningar för att leverera rimliga
12

CG-står i detta fallet för Computer generated. Detta är då filmen är gjord med hjälp utav datorgrafik. Exempel
på CG filmer är Trassel (Greno & Howard, 2010) och Det regnar köttbullar (Lord & Miller, 2009).
13
Offline rendering är motsatsen till realtids rendering. Rendering är så pass avancerad så den kräver tid för att
rendera ut 2D-datan.
14
Med trovärdighet i denna text menar vi något som ger ett verkligt eller övertygande intryck.
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resultat, skriver Schulz. Detta är skillnad från tidigare arbetsflöde då reglerna för att skapa
texturer och material inte var lika strikta då fysiska regler inte behövdes följas. Schulz skriver
att detta koncept var svårt för grafikerna att förstå, men när de väl förstod blev skapandet av
objekt lättare då mycket av det tidigare uppskattningsarbetet försvann vilket i sin tur gav mer
konsekvent stil på alla objekt.
Walt Disney Animation Studios
Brent Burley (2012) skriver att anledningen till att de ville använda PBR till framtida filmer
var att de ville öka skillnaden mellan olika material för att få fram bättre materialdefinitioner.
Burley skriver även att de ville att ljus skulle reagera mer konsekvent mellan olika material
och miljöer. Walt Disney Animation Studios ville också öka produktivitet genom att förenkla
parametrar som styr värden för hur ett material ska se ut.
Burley (2012) skriver att slutresultatet för deras nya shadermodell förbättrade deras
produktivitet samt förbättrade kvalitén på objekten grafikerna skapade. Eftersom de hade
gjort arbetet enklare krävdes det mindre träning för nya grafiker att använda PBR-tekniken.
Detta ledde i sin tur till mer konsekvent stil mellan olika objekt.
Sony Pictures Imageworks
Även Adam Martinez (2010) höll en föreläsning på SIGGRAPH 2010. Under föreläsningen
diskuterar han kring Sony Pictures Imageworks utveckling till att börja använda sig utav
PBR.
Även Martinez (2010) går in på att ett mer användarvänligt sätt för korrigering av reflektioner
var viktigt. Innan de började använda sig utav PBR hade även de två olika parametrar för att
styra en reflektion. Detta är något vi beskriver under delen Energibevarande (se kapitel 2.6.4
på sida 11). Genom att avgränsa till endast en parameter blev inlärningskurvan för nya
grafiker mer effektiv då det gick snabbare för dem att anpassa sig, skriver Martinez.
Att material ska fungera under olika ljussättningar tycker vi är ett återkommande tema när det
handlar om PBR. Vi tror att det stora fokuset ligger i en konsekvent stil mellan grafiker. Både
Schulz (2013) och Karis (2013) påstår att det blev problematiskt när grafikerna skulle gå från
den tidigare tekniken till PBR. Detta på grund av att konceptet var svårt att förstå.
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2.8 Tidigare arbetssätt och PBR arbetssätt
Vi kommer i detta kapitel ta upp hur förändringar i arbetet med PBR kan se ut och jämföra
det med våra erfarenheter från tidigare sätt att arbeta.
Tidigare har shaders i spel baserats på en uppskattning av hur saker ser ut och hur de reagerar
på ljus. Schulz (2013), beskriver den tidigare shadingmodellen som observations baserad
medans PBR är baserat på välförstådda fysiska lagar och principer. Schulz skriver att detta
resulterar i att material i spel ser mer trovärdiga och konsekventa ut.
Vi har i våra egna produktioner noterat att det kan behövas åtgärder för att material ska
kännas konsekventa. Med konsekventa menar vi att samma material ser likadana ut oavsett
vilken grafiker som gjort dem eller hur de är placerade i en 3d-miljö. Utseende på material
kan förändras av ljusförhållanden och kan därför behöva justeringar i material-system för att
behålla en konsekvent stil mellan olika ljusförhållanden. Här upplever vi att det finns ett
effektivitetsproblem då vi ofta vill använda 3d-objekt flera gånger under olika ljussättningar i
spel. Vi förstår det som att detta inte längre är ett problem inom PBR. Detta är något som
Karis (2013) tar upp i delen "Area Lights" där han pratar om fördelar när man arbetar med
PBR jämfört med tidigare arbetsätt.
För att styra material och dess egenskaper i en spelmotor används olika texturer. Det finns
många olika sorters texturer som påverkar olika saker i ett materialsystem, till exempel färg
eller reflektionsstyrka. Några av de texturer som tidigare använts har vid arbete med PBR
ersatts med nya, både vad gäller namn och funktion.
I tidigare shaders använder man sig av en diffuse-textur för att få färg på ett objekt. Diffusetexturen innehåller den färginformation som olika ytor på objektet ska ha (Wilson, Tutorial:
Complex Material Setup, u.å). När man arbetar med PBR använder man istället en albedotextur. Denna innehåller precis som diffuse-texturen färginformation. En viktig skillnad är att
denna texturen kan variera lite i funktion baserat på vad man har för information i metalnesstexturen, som också är en PBR-specifik textur. Metalness-texturen avgör om materialet är
dielektriskt eller metalliskt. Detta anges genom gråskaliga värden. Enligt Joe Wilson
(Tutorial: Physically Based Rendering, And You Can Too!, u.å) och Karis (2013) ska
metalness-texturen vara binär, den ska alltså antingen ha svarta eller vita värden i texturen.
Joe Wilson tillägger dock att det finns undantag där en viss övergång i värdena kan vara okej.
Om metalness-texturen är vit kommer shadern ta färginformationen från albedo-texturen till
att kontrollera intensitet och färg på ljusreflektion. Är metalness-texturen däremot svart blir
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ljusreflektionen inte färgad och albedo-texturen kommer att fungera som den tidigare diffusetexturen (se fig.6) (Wilson, Tutorial: Physically Based Rendering, And You Can Too!, u.å).
Metallness-texturens ska tillsammans med albedo-texturen simulera Subsurface-scattering
som vi nämner i tidigare kapitel (se kapitel 2.6.2. på sida 9)

Fig.6. Denna bilden visar skillnaden mellan metalliska (vänster) och dielektriska (höger)
material med olika roughness-värden.
För att styra hur reflektiv en yta är använder grafiker i tidigare arbetssätt specular-textur och
gloss-textur. En specular-textur styr intensiteten på hur mycket ljus en yta reflekterar
(Polycount, 2012). Detta baseras på hur ljus eller mörk texturen är.
En vit textur reflekterar mycket och en svart textur i princip inget alls (Luxion, u.å). En
specular-textur kan också ha färger vilket gör att den reflekterar i den angivna färgen
(Polycount, 2012)(se fig.7). Gloss-texturen hanterar också ljusreflektion. Men till skillnad
från specular-texturen så bestämmer en gloss-textur hur spridd eller skarp reflektionen är.
Gloss-texturen är gråskalig där mörka nyanser ger en väldigt spridd och diffus reflektion
medan vitt ger en mindre och skarpare reflektion (Wilson, Tutorial: Complex Material Setup,
u.å)(se fig.7). Vi anser att det är samspelet mellan gloss-texturen och specular-texturen som
ger möjligheten att definiera olika typer av material i tidigare arbetssätt.
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Fig.7. Bilden visar relationen mellan Specular-texturen och gloss-texturens inverkan på
ljusreflektion. (Egen bild)
I PBR har man istället en textur för att styra både intensitet och bredd på ljusreflektioner
(Schulz, 2013). Denna textur kallas för roughness-textur och grundar sig i principen om
energibevarande som vi nämner i kapitel Energibevarande (se kapitel 2.6.4 på sida 11). Om
en reflektionen blir bredare avtar den också i intensitet. Likt en gloss-textur styr man bredd
och intensitet på reflektionerna med gråskaliga värden(se fig.8). En del spelmotorer har
däremot valt att invertera de gråskaliga färgvärden som styr roughness-texturen. (Wilson,
Tutorial: Physically Based Rendering, And You Can Too!, u.å).

Fig.8. Denna bild visar hur en roughness-textur fungerar i relation till gråskaliga
värdet.(Egen bild)
Vi ser en förändring i texturers namn och funktion, men vi kan också se likheter med tidigare
arbetssätt. Wilson bekräftar detta då han menar att grafiker med erfarenhet i tidigare
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arbetsmetoder redan har en del av den kunskapen som krävs för arbeta med PBR (Wilson,
Tutorial: Physically Based Rendering, And You Can Too!, u.å). Detta ger Karis (2013)
exempel på när han skriver att han brukar säga till grafiker att använda roughness-texturen
som de tidigare använt specular-texturen.
Texturerna för PBR styr fortfarande liknande egenskaper som i gamla arbetsätt, men på ett
nytt sätt. Vi anser att texturerna nu har mer logisk koppling till vad de faktiskt ska simulera.
2.9 Sammanfattning
Genom en redogörelse för vad subsurface scattering, microsurface och energibevarande är
har vi nu fått mer förståelse för kopplingen mellan fysik och tekniskt arbete. Dessa tre
fenomen kan vi nu koppla till olika texturtyper. Till exempel för att räkna ut ytans jämnhet,
alltså microsurface, använder grafiker sig av en roughness-textur. Genom att förstå dessa tre
fenomen kan vi lättare efterlikna verkliga material.
Vi har märkt att det finns flera motiv till att använda PBR. Vi redogjorde varför några stora
företag valde att arbeta med PBR. En anledning som kom upp flera gånger var att PBR
förbättrade effektivitet i produktionen.
Tankarna vi har om PBR och de arbetsätt som tillkommer är ganska många. Vi kan se ett
stort värde i att ha ett mer standardiserat sätt att hantera skapandet av grafik. PBR verkar vara
ett mer effektivt system i en produktion, då vi tror att mindre justering behövs och att grafiker
har mer kontroll över materialdefinition.
Det har även kommit upp en del frågor kring PBR och vilka konsekvenser tekniken kan
medföra. Eftersom PBR är baserat på fysiska regler och på så sätt mer inramat än tidigare,
skulle PBR kunna begränsa friheten i skapandet för en grafiker? Hur kommer våra kunskaper
överföras till PBR-tekniken? Hur stor blir förändringen i våra arbetssätt? Detta kommer
undersökas i en produktion där vi skapar en miljö i 3D. Denna miljön kommer skapas i en
spelmotor som använder sig av PBR.

$    
I delen om tillvägagångssätt kommer vi redogöra för de olika val vi gjort i undersökningen,
både tekniska samt estetiska. Vi kommer även ta upp de olika metoderna vi valt att arbeta
med och varför vi valde just dessa. Slutligen kommer vi även diskutera val av programvara vi
använt i denna undersökning.
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3.1 Introduktion
Denna undersökning gick ut på att vi skulle ta reda på hur PBR kan påverka en 3D-grafikers
arbete. Då vi som genomför undersökningen är två 3D-grafiker tyckte vi det var bäst lämpat
att testa det på oss själva genom att arbeta med PBR för att sedan kunna jämföra det med hur
vi tidigare har arbetat. Detta skulle ske genom skapandet av en gemensam 3D-miljö.

3.2 Process och metodval
Vi har i vår undersökning modellerat och texturerat en 3D-miljö. Genom att göra en hel miljö
istället för individuella objekt ansåg vi att vi skulle få en bättre representation av PBR.
Anledningen till detta var att undersöka om PBR skulle underlätta arbetet med att hålla en
konsekvent stil, något som både Nicolas Schulz (2013) och Brian Karis (2013) nämner som
ett av målen med PBR. I en 3D-miljö tror vi att det skulle kunna vara lättare att skilja på de
olika typer av material vilket i sin tur ger PBR en större effekt. Vi hade kunnat testa
materialdefinitioner genom att endast använda oss av sfärer eller kuber som objekt. Vi valde
att göra en 3D-miljö eftersom vi ansåg det var det bästa sättet att visualisera en konsekvent
stil mellan olika 3D-objekt.
Att 3D-objekt ska fungera i olika ljussättningar är en av fördelarna med PBR. Detta är något
Brent Burley (2012) skriver om då han förklarar att Walt Disney Animation Studios ville att
ljus skulle reagera mer konsekvent mellan olika material och miljöer. Av denna anledning
valde vi att framställa två olika ljussättningar i vår 3D-miljö. Vi bestämde oss för att en
ljussättning skulle utspelas på dagen och en annan ljussättning skulle utspelas på natten. Detta
skulle ge oss två helt olika ljusförhållanden så vi kunde se hur de olika material reagerade på
olika ljusförhållanden. Vi skulle även kunna se huruvida det stämmer att vi inte skulle behöva
justera texturerna utefter ljussättningen.
Hur 3D-miljön skulle se ut spelade inte så stor roll för undersökningen. Vi hade dock kriterier
som var tvungna att uppnås när vi letade efter konceptbilder för 3D-miljön. Dessa kriterier
var satta av oss för att effektivisera letandet av en konceptbild. Den första kriteriet var att det
skulle finnas stor variation mellan olika material i miljön. Detta på grund av att vi ville
verkligen utnyttja PBR och visa hur stor skillnad det kan vara mellan olika material. Det
andra kriteriet vi hade var att vi ville att miljön skulle vara relativt avgränsad, till exempel i
ett litet rum. Vi bestämde oss för detta eftersom då kunde vi göra 3D-miljön mer
koncentrerad och därav mer intressant för åskådaren. Vi valde att till exempel inte göra en
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miljö som utspelas ute på gatorna i en stad då detta kräver att vi skapa en del hus som inte är
så relevanta till PBR. De är inte relevanta eftersom många av husen kommer vara såpass
långt bort så man kommer ändå inte se de olika materialdefinitionerna. Konceptbild vi valde
att följa är skapad för spelet Deus Ex: Human Revolution (Square Enix, 2011). I
konceptbilden hittade vi många olika material, så som plast, metall, trä, guld och papper. Vi
kände oss även oss bekväma med att arbeta med stilen (se fig 9).

Fig. 9. Detta är konceptbilden vi utgick från. Den är gjort till spelet Deus Ex: Human
Revolution (Square Enix, 2011).
Vi hade tidigare diskuterat att skapa en egen konceptbild på en miljö, men valde att välja ett
redan existerande koncept då vi ansåg att det skulle ta för mycket tid och inte ge någonting
till vår undersökning.
Eftersom konceptbilden vi valde endast visade en del av rummet valde vi att skapa en ritning
(se fig. 10) över resten av rummet. Detta gjorde vi på grund av att det skulle bli lättare för oss
att bestämma vad för objekt som skulle behövas i rummet. Vi kunde även göra snabba
ändringar ifall vi inte var nöjda med upplägget.
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Fig. 10. Detta är en bild på ritningen vi skapade. I slutändan valde vi att skapa rummet till
höger. Detta på grund av att rummet är större vilket tillät oss att skapa fler objekt vilket i sin
tur kunde skilja i material mer. (Egen bild)
Att ha fönster i rummet spelade väldigt stor roll för oss. Vi ville blanda artificiellt ljus, från
till exempel en skärm eller ett lysrör, med naturligt ljus från fönstren. Detta på grund av att
det skulle visa på hur PBR material fungerar i olika ljusförhållanden.
Eftersom vi arbetat med en relativt liten miljö hade vi inte behövt tänka på optimering och
prestanda, men vi valde att arbeta utefter de förutsättningar och begränsningar ett spel har, till
exempel att det ska vara optimerat. Med optimerat menar vi att spelet ska följa de
begränsingar spelmotorn har som till exempel triangel-antal på 3D-objekt, textur-upplösning
och textur-antal. Vi gjorde detta eftersom det är spel vi primärt arbetar med och det kändes
viktigt att ge en rättvis bild av hur PBR ser ut och fungerar i en spelmiljö.
Under arbetet fann vi en metod som Sébastian Lagard (2012), Senior engine- och Graphicprogrammer på Dontnod Entertainment, använde sig av när han arbetade med spelet
Remember Me (Dontnod Entertainment , 2013). Lagard skriver att Dontnod Entertainment
framställde en färgpalett som bestod av färgvärden som representerade värden för albedotexturer och roughness-texturer (se kapitel 2.8 på sida 17). Dessa värden dem använde sig av
var mätta från verkliga världen med hjälp av speciella kameror och kamerafilter.
Vi bestämde oss för att följa metoden att använda en färgpalett med dessa värden. Vi hade
dock inte tillgång till någon avancerad utrustning för att mäta dessa värden så vi använde oss
av värden som redan fanns i Unreal Engine 4, spelmotorn vi använde oss av. Ifall vissa
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värden inte fanns var vi tvungna att testa oss fram tills vi fick ett bra resultat. Anledningen till
varför vi valde att använda oss av en färgpalett var på grund av att det effektiviserade vårt
texturarbete samt gjorde det lättare för oss att hålla en mer konsekvent stil.

Fig. 11. Detta är färgpaletten vi framställde. Färgen till vänster representerar albedo-värdet,
alltså värdet som avgör vilken färg eller reflektionsfärg ett objekt har. Färgen till höger
representerar roughness-värdet, alltså hur reflektivt ett objekt är. (Egen bild)

3.3 Projektmetoder
Vi valde att inte följa en speciell projektmetod då vi inte ansåg att det bidrog så mycket till
den undersökning vi skulle utföra. Vi har i tidigare produktioner testat på att använda bland
annat scrum som en projektmetod. Vi anser att projektmetoden scrum fungerar bra i större
grupper där uppdelningen av ”avdelningar” är klarare och större. Exempel på sådana
uppdelningar kan till exempel vara programmering och grafik. I denna produktionen är vi två
3D-grafiker som arbetar med varandra och såg därför inte att denna projektmetoden var
nödvändig. Vi sitter alltid bredvid varandra och det finns därför inga frågetecken på var i
produktionen vi är eller vad den andra personen håller på med. Detta är anledningen till
varför vi valde bort att använda oss av scrum.
Vi arbetade istället med mindre metoder för att organisera produktionen. Exempel på detta är
att vi skapade en lista där vi skrev ner alla objekten som skulle krävas från oss. Detta gjorde
vi genom att analysera den konceptbilden vi hade valt ut, samt ritningen vi gjorde (se fig. 9
på sida 23), efter olika objekt. Efter vi hade fastställt en lista delade vi upp listan i större och
mindre objekt. För att vi skulle få miljön att kännas trovärdigt var det viktigt för oss att
proportionerna på både rummet och föremålen i rummet var korrekta. Med större objekt
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menar vi till exempel soffor, bord och stolar. Med mindre objekt menar vi till exempel papper
eller böcker.
När vi gjorde vår planering hade vi detta i åtanke och prioriterade därför att arbeta med
rummet och de större föremålen först. På så sätt hade vi lätt kunnat justera problem som hade
kunnat uppstå i proportionerna.
Vi är två grafiker som är intresserade av olika områden inom grafik. Detta gjorde det lätt för
oss att fördela arbetsuppgifter. Vi delade upp det så att en person arbetade mycket med de
större föremålen. Den andra personen arbetade med miljön. Detta var till exempel väggar,
tak, golv och mindre föremål.

3.4 Teknikval
Eftersom detta arbete gick ut på att vi ska undersöka hur PBR påverkar en 3D-grafikers
arbetsflöde tyckte vi det var viktigt att vi effektiviserade delar i vårt arbete som inte var
relaterade till PBR. Då PBR handlar mest om texturarbete är skapandet av 3D-objekt ett
exempel på en del som inte är direkt relaterad till PBR.
Vid valen av programvara tog vi därför hänsyn till den tidigare kompetens vi har för att
kunna spendera mer tid på delar i arbetet som är relaterade till PBR, så som texturarbete och
ljussättning.
3.4.1 Autodesk Maya
Autodesk Maya (Autodesk, 2014) är ett verktyg som tillåter användaren att skapa, bland
annat, 3D-objekt och animationer. Autodesk Maya är en mjukvara som förekommer ofta
inom spelindustrin och filmindustrin. Det finns även andra programvaror som uppfyller
samma kriterier som Autodesk Maya gör. Två exempel på verktyg som också används för att
skapa 3D-objekt är Blender och Autodesk 3DS max.
Vi valde att arbeta med Autodesk Maya eftersom vi båda har kompetens och erfarenhet med
verktyget. Vi tyckte detta var viktigt då det tillät oss att skapa fler objekt till skillnad från om
vi skulle använt oss av ett verktyg vi har lite kompetens med.
3.4.2 Adobe Photoshop
Vid skapandet av texturer är Adobe Photoshop (Adobe, 2014) ett verktyg som är väldigt
förekommande i spelindustrin. Adobe Photoshop är en mjukvara skapad av Adobe. Adobe
Photoshop är till för att skapa, samt manipulera 2D-bilder. Det används även flitigt av 3D25 av 43

grafiker för att skapa texturer till 3D-objekt. Även valet av att använda Adobe Photoshop är
baserat på den kompetens vi redan erhåller.
En bidragande faktor till varför vi valde Adobe Photoshop är att detta verktyget tillåter oss att
använda tillägg för att effektivisera vissa delar i vårt arbete.
Ett exempel på ett sådant tillägg är ett Quick Save Maps som är skapat för att exportera ut
texturkartor med ett knapptryck. En bild är i de flesta fallen uppbyggda av tre olika
färgkanaler. Dessa är röd, grön och blå. En funktion Quick Save Maps har är att den tillåter
användaren att spara ner texturerna i de tre olika färgkanalerna en bild använder sig av, dvs
röd, grön och blå (se fig. 12). Detta är en optimeringsmetod som tillåter 3D-grafikern att
spara ner en texturkarta i en färgkanal vilket leder till att en bild kan innehålla tre olika
texturkartor. Detta sparar oss mycket tid i skapandet av texturer samt är mer vänligt för
prestandan i slutprodukten. En begränsning med detta är att kvalitén på texturerna blir sämre.
Vi tycker det väger upp med hur mycket prestanda vi sparar in på det. Denna metod går
endast att använda ifall de tre texturer som kopplas samman är i gråskala (se fig. 12).

Fig. 12. Detta är ett exempel där en bild innehåller tre olika texturkartor. Bilderna längst ner
visar på i vilken färgkanal de är placerade i. Bilden högst upp visar på hur det ser ut när de
tre texturkartorna blir sammankopplade. (Egen bild)
3.4.3 Unreal Engine 4
Som vi skrev tidigare (se sida 21) hade vi bestämt att 3D-miljön vi skulle skapa skulle vara
anpassad efter en spelmiljö, alltså att den skulle vara optimerad för ett spel.
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Detta innebar att vi skulle behöva välja en spelmotor vi kunde använda oss av för att skapa
3D-miljön. Denna spelmotor var även tvungen att ha stöd för PBR. Unreal Engine (Epic
Games, 2014) är en av få spelmotorer idag som använder sig av PBR. CryEngine (Crytek
GmBH, 2013) håller på att implementera det och fanns därför inte tillänglig för oss när vi
startade undersökningen.
Vi såg det som en fördel att Unreal Engine 4 hade mycket dokumentation på hur olika
verktyg i spelmotorn fungerar. Detta kan till exempel vara ljussättningar och hur ljus fungerar
i spelmotorn. Dem hade även exempel på olika PBR-material.
En avgörande anledning för oss var att PBR är en standardiserad renderings-metod i Unreal
Engine 4 vilket betyder att de har lagt ner fokus och arbetskraft för att utveckla det så bra de
kunde. I Unreal Engine 3 är PBR inte standardiserad men det finns tillägg som tillåter
användaren att använda sig av PBR.
Vid användning av Unreal Engine 4 kunde vi använda oss av en ljus-modell som Epic
Games (u.å) har valt att döpa till MLM_Subsurface. Denna ljus-modell används för bland
annat hud eller stearin. Till skillnad från ett helt solid material som trä kräver hud eller stearin
att en del av ljuset som träffat föremålet ska lysa igenom på andra sidan (se fig. 13). Detta
tillät oss att göra att ljus lyser igenom ett växtblad.

Fig. 13 Till vänster ser vi att färgvärdet för växtens “subsurface color” är rosa. Detta gör att
om en ljuskälla är bakom växten kommer bladen få en rosa nyans på motsatta sida av
ljuskällan. Till höger gav vi växtens ”subsurface color” en grön/gul färg för att visa hur
slutresultatet blev.(Egen bild)
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3.4.4 Marmoset Toolbag 2
Vi valde att använda oss av Marmoset Toolbag 2 (Marmoset LLC, u.å) i vår
skapandeprocess. Vi använde oss av denna mjukvara för att förhandsgranska de 3D-objekt
samt texturer vi skapat innan vi importerade dem till den spelmotorn vi använder.
Detta gjorde vi eftersom Marmoset Toolbag 2 är, enligt oss, ett väldigt simpelt verktyg när
det kommer till att förhandsgranska objekt och texturer. Om vi gör en ändring på en textur
uppdaterar den förhandsgranskningen på texturen automatiskt. Detta är något som underlättar
vårt arbete mycket då vi inte behöver importera de texturerna vi arbetar med då detta sker
automatiskt. Vi tycker att detta i sin tur leder till att vi snabbt kan förhandsgranska de objekt
och texturer vi skapar innan vi importerar in dem till den valda spelmotor. På så sätt kan vi
enkelt se vad som är fel med antingen 3D-objekten eller texturerna och justera till dem.

3.5 Sammanfattning
Med hjälp av dessa metoder och teknikval vi skrivit om har vi skapat en 3D-miljö. De
teknikval vi gjorde var främst baserade på den tidigare kompetens vi har med tekniken. Detta
då vissa delar i processen inte är direkt relaterade till PBR och vi ville därför snabba upp
processen då vi inte arbetar med PBR. Under processen testade vi på hur det var att arbeta
med PBR. Detta testades främst i en spelmotor. I produktionen fick vi en del svar på hur PBR
kan påverkar en 3D-grafikers arbete.

%   
I detta kapitel kommer vi, med hjälp av vår undersökning samt tidigare erfarenhet, att
diskutera hur vi tror PBR kommer kunna påverka en 3D-grafikers arbete. Vi kommer att
diskutera om det finns begränsningar med att använda sig av PBR och vilka dessa då är. Vi
kommer även diskutera att hur fysiskt korrekt PBR är och ifall det fortfarande finns delar som
fortfarande är observationsbaserat.

4.1 Slutprodukt
I slutprodukten valde vi att inte följa den gröna/gula ljussättningen från konceptbilden vi
följde hade (se fig 9 på sida 22). Vi ville få mer variation i ljussättningen, både dess intensitet
och dess färg, då vi ansåg att detta skulle vara mer intressant för åskådaren. Vi valde att
placera mycket av vårt fokus på att göra 3D-objekt med varierande material. På så sätt kunde
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vi testa PBR på olika sorters material, allt från papper till metall. Valet vi gjorde med att
expandera rummet lönade sig i slutändan då vi fick in material som inte var med i
konceptbilden, till exempel växtblad.
I slutändan tror vi inte att 3D-miljön vi valde hade spelat så stor roll. Det viktigaste för oss
var att det var en 3D-miljö och att vi inte gjorde objekten enskilda. Detta på grund av att vi
tycker att den konsekventa stilen PBR erbjuder mellan grafiker inte skulle gått att visa ifall vi
skulle gjort enskilda objekt.

Fig. 14. Denna bilden visar hur annorlunda ljussättningen blev från konceptbilden (se fig 9
på sida 22). (Egen bild)
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Fig .15. Denna bilden visar på samma 3D-miljö fast när den utspelas på natten. (Egen bild)
Att arbeta med en hel 3D-miljö gav oss mer inblick i hur det är att arbeta med PBR. Vilka
konsekvenser det finns samt vad vi tror kommer hända i framtiden. Detta är något vi kommer
gå igenom i följande kapitel.

4.2 Mätbara värden och observationsbaserat
För att korrekt replikera ett material från verkligheten i ett digitalt format med hjälp av PBR
behöves det riktiga värden från det materialet. Sébastian Lagard (Lagarde, 2012) skriver att
dessa värden är mätbara från verkliga material. Ifall vi skapar ett digitalt material utan dessa
mätbara värden kommer inte materialet längre ha någon anknytning till verkligheten och blir
istället observationsbaserat, alltså att det är vi som grafiker som försöker efterlikna ett
material. Materialet kommer fortfarande ha kvar de fysiska egenskaperna och hantera ljuset
fysiskt korrekt i förhållande till de värden som är angivna av grafikern. PBR renderar alltså
fysiskt korrekt i förhållande till de angivna värdena. Vi anser att ifall man inte har tillgång till
dessa mätbara värden blir PBR observationsbaserat, likt det tidigare arbetssättet vi hade.
Innan vi började undersöka och arbeta med PBR hade vi diskuterat om användandet av dessa
mätbara värden skulle kunna minska grafikers artistiska frihet och göra arbetet mer statiskt.
Nu när vi har arbetat med PBR tycker vi att vi inte har känt oss begränsade, men vi har dock
inte haft tillgång till någon större mängd olika värden för olika material. Detta har gjort att vi
har fått göra en hel del observationsbaserade uppskattningar om vilka färgvärden material ska
ha. Även ifall vi hade haft dessa mätbara värden tror vi inte att det hade påverkat vår
artistiska frihet. Vi tror istället att användning av mätbara värden hade effektiviserat
skapandet av texturer eftersom då hade en del av observationsbaserade delen försvunnit,
vilket vi vet kan vara väldigt tidskrävande ibland.
När vi skapar texturer gör vi det sällan med solida färgvärden. För att ett material ska kännas
trovärdig vill vi lägga in slitage eller tecken på att den har existerat i en värld och påverkats
av den. Detta kan till exempel vara repor, smuts, rost eller missfärgningar. För att få fram
dessa effekter använder vi skiftningar i våra färgvärden. Ett exempel är en golvyta av metall
som är målad. I detta exempel hade det kunnat finnas ställen där färgen är avskrapad och
ställen där den är smutsig. I detta fall behöver vi göra de områden där det är smutsigt ljusare
och de områden där färgen är avskrapad mörkare i roughness-texturen för att smutsen
reflekterar mindre än färgen och där metallen syns reflekterar det mer än färgen (se fig. 16).
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Fig. 16. Denna bild visar på skiftningar i roughness-texturen.
Detta betyder att vi ofta använder oss av väldigt många olika värden. Även om vi haft alla de
värden som skulle behövas för detta ser vi det inte som realistiskt att hålla sig strikt till dessa.
Vi har utgått från de värden vi har haft i vår färgpalett, för att sedan metodiskt provat oss
fram för att få fram de effekter och resultat vi har strävat mot. Detta blir delvis
observationsbaserat, och har känts ganska fritt. Med övning och erfarenhet med att skapa
texturer kommer också förmågan att kunna resonera kring vilka värden olika material bör ha,
om vi till exempel inte har färgvärdet för plast skulle vi kunna börja utifrån ett annat
materials färgvärde för att logiskt resonera hur dem skiljer sig åt och på detta sätt kunna hitta
ett färgvärde som passar. Som vi ser det är det inget måste att använda sig av mätbara värden
med PBR, det är mer ett verktyg för att uppnå mer trovärdiga resultat. Vi anser att målet med
PBR är att få ett så trovärdigt resultat som möjligt oavsett om det är genom korrekta värden
eller observationsbaserade värden.
I framtiden, när användningen av PBR blir mer omfattande, tror vi att dessa mätbara värden
kommer spela en större roll än vad de gör nu. Just nu finns det inte många hemsidor eller
liknande det går att hämta dessa värden från, ifall vi inte mäter dem själva. Att mäta dem
själva krävs dock utrustning som alla inte har tillgång till. En tjänst som är under utveckling
är Quixel Megascan (Quixel, u.å). Enligt deras hemsida kommer denna tjänst kunna erbjuda
en mängd olika mätbara värden för olika material. När PBR kommer börja användas mer och
mer tror vi att det kommer uppstå fler av dessa tjänster i framtiden, båda gratis och
betaltjänster, för att få ut mätbara värde så att vi som grafiker inte behöver mäta för oss
själva. Vi tror att dessa tjänster kan vara nästa CGTextures (2014) eller Gametextures (2014).
Detta är två sidor som används i det tidigare arbetssättet då vi använder oss av foton på olika
material för att få fram repor, smuts, eller liknande i de texturer vi skapar.
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När vi använde oss av Unreal Engines ljusmodell som kallas MLM_Subsurface (se sida 27)
märkte vi att den var observationsbaserad. De parametrar vi ändrar på när vi arbetar med
MLM_Subsurface är opacity och subsurface color. Opacity styr hur mycket ljus som åker
igenom objektet. Subsurface color bestämmer vilken färg objektet får på motsatta sida av
ljuskällan. Under produktionen kunde vi inte hitta några mätbara värden till dessa två
parametrar vilket resulterade att de blev helt baserade på våra observationer om vad vi tycker
ser bra ut. Detta är ett exempel på en del som kan vara helt baserad på våra observationer till
skillnad från fysiska uträkningar.

4.3 Effektivitet och konsekvent stil
Ett mål med PBR som vi märkte var väldigt återkommande mellan de olika företagen vi
skrev om i Tidigare arbetsätt och PBR arbetsätt (se kapitel 2.8 på sida 17) är att öka
effektiviteten hos grafikerna. Det som menas med effektivitet i detta fallet är ett förbättrat
arbetsätt som i sin tur leder till en minskad produktionstid. Det ska gå snabbare att producera
3D-objekt samt deras texturer. Det ska även uppstå mindre fel som behövs justeras till vilket i
sin tur leder till att produktionstiden för 3D-objekt eller liknande blir kortare.
Efter vi har arbetat med PBR har vi märkt att vissa delar i vårt arbete har blivit mer effektiva.
Detta jämförs med de tidigare kunskaper och erfarenheter vi har om det tidigare arbetssättet.
Den första delen vi vill diskutera handlar om att hålla grafiken konsekvent. Detta är något vi
skrev om i Tidigare arbetsätt och PBR arbetsätt (se kapitel 2.8 på sida 17) där vi förklarade
hur vi tidigare hade arbetat. Vi skrev att vi hade märkt i våra egna produktioner att det kan
behövas åtgärder för att material ska kännas konsekventa. Detta kan vara en konsekvent stil
mellan olika grafiker eller att hur konsekvent de olika materialen fungerar i olika
ljussättningar.
Vi märkte att när vi arbetade med PBR var att det krävdes lite arbete för att få de olika
material vi gjorde att fungera i olika ljussättningar. Vi behövde inte justera texturerna efter
ljussättningarna, som vi hade behövt göra i det tidigare arbetssättet. Att anpassa material efter
ljussättningar var en del i arbetet som ibland kunde ta väldigt lång tid då det krävdes mycket
justeringar. Vi tror att detta kommer vara en av delarna som kommer spara in mest tid hos
både mindre och större förtag som arbetar med PBR. Vi antar att det även kommer att vara
lättare att kunna experimentera med olika ljussättningar då materialen anpassar sig
automatiskt efter dem. Vi tror också det kommer att vara lättare att få till bättre effekter vid
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användningar av dynamiskt ljus, alltså ljus som är animerat, till exempel ett trasigt lysrör som
blinkar.

Fig 17. Detta är en bild på 3D-miljön vi skapade i två olika ljussättningar. En ljussättning är
på dagen och en är på natten. Denna bild visar hur de olika materialen anpassar sig efter
ljussättningarna utan justering. (Egen bild)
Genom att arbeta mot att grafiken skulle vara mer konsekvent märkte vi att användning av
förbestämda värden för albedo och roughness hjälpte oss en hel del (se sida 23). Detta är inte
något som är direkt relaterat till PBR då vi hade kunnat använda förbestämda värden för
texturer i det tidigare arbetssättet (diffuse, specular och gloss). Vi tror dock att användning av
denna metod i samband med PBR kan vara en väldigt bra lösning för företag att hålla en
konsekvent stil mellan de olika grafikerna. Vi märkte genom att arbeta med förbestämda
värden i form av en färgpalett hjälpte oss att skapa våra texturer effektivare. Vi tror en stor
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anledning till detta var på grund av att vi inte var vana att arbeta med PBR och det gick därför
mycket snabbare för oss att hitta rätta värden ifall vi använde oss av en förbestämd färgpalett.
Den effektivitet vi skrivit om påverkade vårt arbete och vi märkte att vissa delar blev mer
effektiva, till exempel att inte behöva justera texturer efter ljusförhållanden. Vi tycker att den
effektivitet vi märkte av inte var stor. Genom att använda sig av PBR tror vi det kommer öka
effektiviteten hos ett team. Vi tror dock att det kommer vara mycket större skillnad på hur
mycket PBR påverkar ett större företag än ett mindre. Vi anser att de delar i arbetet som blev
mer effektiva kommer i slutändan vara mer relevanta till en större produktion som involverar
flera grafiker. Att kunna förbättra hur konsekvent materialen reagerar på olika ljusförhållande
anser vi kommer vara den största bidragande faktorn till varför PBR främst kommer åka
effektiviteten i ett större företag.
I slutändan tycker vi att arbeta med PBR ökar effektiviteten för grafiker. Vi anser att detta
främst kommer ske i större företag med ett större grafik-team. Med detta fastställt kom det
även upp nya frågor för oss. Eftersom det är mer effektivt och tidssparande skulle detta kunna
betyda att en mindre mängd grafiker behövs i en spelproduktion?

4.4 Nya texturkartor
I arbete med PBR används en mängd olika texturkartor som beskrevs tidigare i texten (se
kapitel 2.8 på sida 17). Nu när vi arbetat med dessa nya textur-kartor tycker vi att
förändringarna mellan de nya och de äldre texturerna inte är så stor. Metallness-texturen är en
ny textur som avgör var det är metall. Denna texturen var väldigt simpel att följa då det
antingen är vitt eller svart där det ska eller inte ska vara metall. Roughness-texturen ser
ungefär ut som en gloss-textur så vi tyckte inte att det var så svårt att anpassa sig.
Skillnaderna mellan albedo-textur och diffuse-textur är inte heller så stor. Den största
skillnaden är att en albedo-textur inte innehåller ljusinformation medan en diffuse-textur gör
det.
Vi tycker alltså att det var väldigt lätt att anpassa sig till PBR när det kommer till
texturarbetet och vi kan därför inte känna igen oss i de svårigheter och problem, bland annat,
Schulz (2013) beskriver att dem hade när dem skulle börja använda PBR. Detta kan bero på
att vi redan var väldigt pålästa innan vi började med praktiskt arbete med PBR och kunde då
förstå varför vi gjorde som vi gjorde. Det kan också bero på att där det uppstår problem är det
fler grafiker än två, som det var i denna undersökningen. Vi tror det kan vara svårare att
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anpassa ett helt grafik-team till ett arbetssätt än vad det är att anpassa två individer. Vi fann
ibland svårigheter att komma ihåg att roughness-texturen är en inverterad gloss-textur.
Både Adam Martinez (2010) och Nicolas Schulz (2013) skriver om hur det krävdes färre
parametrar, eller texturer, för att uppnå en önskad effekt. Detta på grund av att PBR använder
sig av principen om energibevarande (se kapitel 2.6.4 på sida 11). Vid användning av PBR är
det en parameter, roughness, som styr både styrkan och storleken på reflektionen. Detta till
skillnad från i tidigare arbetsätt då specular styrde styrkan och gloss styrde storleken.
Vi kan hålla med om att ett färre antal parametrar behövs för att styra reflektionerna, men inte
för att uppnå en önskad effekt. De parametrar som är relevanta till materialdefinitioner i det
tidigare arbetssättet är diffuse, specular och gloss. De parametrar som är relevanta till
materialdefinitionen i PBR är albedo, roughness och metallness. Det vi antar är att Martinez
(2010) och Schulz (2013) inte räknade med metallness. Vi tror detta beror på att det är en
textur som är väldigt simpel. Som vi beskrev i tidigare kapitel (se sida 18) består metallnesstexturen av två värden, vitt och svart. Vitt är där det ska vara metall och svart är där det är ett
dielektriskt material. För att uppnå en önskad effekt krävs det samma textur-antal, oavsett om
man arbetar med tidigare arbetssätt eller PBR.
Att ett färre antal parametrar behövs för att styra reflektionerna stämmer dock. Enligt bland
annat Martinez (2010) och Schulz (2013) vad detta ett av målen med PBR, att det skulle vara
mer logiskt och lättare att lära sig. Detta kan vi hålla med om det endast krävde en textur för
att både påverkar styrkan av reflektionen och storleken. Vi anser detta är mycket mer logiskt
då vi har kunskap om principen om energibevarande. Innan vi började arbetade med PBR
tyckte vi inte det lät som en bra idé att ha en textur som påverkade både styrka och storlek. Vi
trodde att vi skulle få mindre kontroll över materialet och att det skulle blir svårare att
efterlikna det material vi ville efterlikna. Nu när vi har arbetat med PBR tycker vi snarare att
det är tvärtom. Vi anser att det är mycket lättare att kontrollera materialet när det endast är en
textur som behövs ändras på. I tidigare arbetsätt tycket vi det ofta var oklart ifall det var
specular eller gloss vi var tvungna att ändra på.
En viktig del när vi arbetar med PBR är att det blir lättare att optimera texturer, alltså
förbättra produktens prestanda. Som vi beskrev i (se kapitel 3.4.2 Adobe Photoshop på sida
25) arbetar vi med en metod där vi sammankopplar olika texturer. Anledningen till varför det
blir lättare att använda denna metod med PBR är på grund av att de textur-kartor vi använder
är svartvita. De texturer vi kopplar samman blir då roughness-texturen och metallness35 av 43

texturen. Om vi hade velat koppla samman två texturer i det tidigare arbetssättet hade det fått
vara specular-texturen och gloss-texturen. Nackdelen där blir att specular-texturen måste
vara svartvit, något vi ibland inte vill att den ska vara då vi vill att metall ska reflektera den
färgen metallen har. Anledningen till varför det blir möjligt att använda sig av färgade
reflektioner i PBR beskriver vi i kapitlet Tidigare arbetsätt och PBR arbetsätt (se kapitel 2.8
på sida 17).

4.5 Arbete i olika ljussättningar
En av de fördelarna med PBR vi skrev om i Tidigare forskning (se kapitel 2.7 på sida 12) är
att material ska reagera korrekt med olika ljussättningar. Detta betyder inte att ett PBR
material ser exakt likadant ut oavsett ljussättning, det betyder att materialet reagerar korrekt
efter ljuset enligt de egenskaper materialet har. Precis som i verkligheten varierar olika
materials utseende lite beroende på intensitet, färg och jämnhet på ljussättning. I tidigare
arbetsätt kunde materialets utseende förändras mer, och dessutom på ett inkorrekt sätt, i
förhållande till ljuset. Detta kunde leda till att vi fick använda olika versioner av texturer och
material till samma objekt för att det skulle passa olika ljussättningar, vilket är väldigt
ineffektivt och inte bra för ett spels prestanda. När vi arbetat med PBR i vår undersökning har
vi konstaterat att PBR och olika ljussättningar fungerar precis som vi läst att det skulle. Det
går lätt att ändra ljusförhållanden utan att material eller miljön i sin helhet påverkas negativt.
Detta är en oerhörd förbättring i effektivitet, då vi inte behöver anpassa oss till ljuset på
samma sätt som vi tidigare behövt. Det är också lättare att göra förändringar utan några större
konsekvenser.
När vi texturerat till PBR har vi använt oss av ett program som heter Marmoset Toolbag 2
som också har stöd för PBR. Detta har vi gjort för att snabbt testa våra texturer innan vi
importerat till Unreal Engine 4.
När vi använde oss av Marmoset Toolbag 2 och sedan förde över de 3D-objekt vi gjort till
Unreal Engine 4 tyckte vi att det var skillnad mellan programvarorna. Vi tyckte att vi fick
olika resultat med samma värden i programmen vilket det inte borde vara, med tanke på att
båda programmen använder sig av efter mätbara värden. På Marmoset Toolbags hemsida
skriver Joe Wilson
”PBR is more of a concept than a strict set of rules, and as such, the exact implementations of
PBR systems tend to vary.“ (Wilson, u.å).
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Denna kommentar fick oss att fundera på om det faktiskt var så att värden inte behöver vara
samma för olika spelmotorer med PBR. Frågan vi ställde oss var varför det ens disskuteras
om mätbara värden om de ändå hanterar dem olika? Om vi mäter värden från verkliga
material borde då inte dessa värden vara samma oavsett spelmotor?
Vi har kommit fram till att de faktiskt hanterar värden likadant. Anledningen till att vi har
tyckt att vi har fått olika resultat på samma värden är på grund av ljuset. Ljuset vi arbetat med
i Unreal Engine 4 skiljer sig från det i Marmoset Toolbag 2, därför har också materialen
upplevts annorlunda. Marmoset Toolbag 2 använder en ljusmodell där ljuset baseras på en
bild, vilket ofta ger ett lite färgat ljus, som sedan reflekteras i modellen (se fig. 18). Detta
skulle kunna inverka negativt på de färgval vi gör då färgen på modellen kan uppfattas
annorlunda när vi också får en annan färg från ljuset. Ett exempel är att om vi texturer ett 3Dobjekt i en färgad ljussättning kanske vi råkar överdriva vissa färger i texturen för att
motverka ljusets färg.

Fig. 18 Denna bild visar hur olika ljussättningar och dess färg kan påverka ett 3d-objekt i
PBR. (Egen bild)
När vi använt Marmoset Toolbag 2 har vi försökt hitta en neutral ljussättning, med neutral
menar vi utan starka färger och ganska jämn i ljusstyrka. Vi tror detta är speciellt viktigt för
oss när vi inte har tillgång till så många mätbara värden. Det som vi finner intressant här blir
då hur mycket tillit vi som grafiker måste lägga på att dessa matbara värden stämmer. Det blir
alltså inte endast de observationskunskaper vi har som vi måste lite på utan även dessa
värden.

4.6 Slutsats
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I denna produktion undersökte vi frågeställningen "Hur påverkar physically based rendering
en 3d grafikers arbete". Det vi har kommit fram till genom att arbeta med PBR och med hjälp
av tidigare kunskaper är att det inte är så stor teknisk skillnad. Vi upplevde att det gick
smidigt att anpassa sig efter de nya texturkartor som kommer med PBR. Detta är något
Schultz (2013) påstod kunde vara svårt när Crytek gjorde skiftet till PBR, detta har vi inte
kunnat relatera till. Vi tror att det hjälpte oss mycket att läsa och förstå de principer som
ligger till grund för PBR innan vi började arbeta med det. Vi anser att ha en förståelse för de
tre fysiska fenomen vi gick igenom i tidigare forskning (se kapitel 2.6 på sida 9) underlättade
med övergången till PBR. Genom att förstå dessa fenomen hjälpte det oss även att förstå
logiken bakom PBR, till exempel principen on energibevarande (se kapitel 2.6.4 på sida 11).
Våra erfarenheter från tidigare arbetsätt har också spelat stor roll i övergången till PBR då en
stor del av arbetssättet är samma. Till exempel är roughness-texturen i PBR relativt lik glosstexturen från tidigare arbetsätt. Tekniken för att skapa texturer till PBR är i princip samma
som innan, det som ändras är vilka värden man använder.
En ny del med PBR är mätbara värden. I vår undersökning märkte vi att dessa mätbara
värden inte måste användas, men underlättar och snabbar på arbetet. Dessutom ger dem ett
mer korrekt resultat i förhållande till verkligheten. Vi tror att detta kan leda till att det blir
lättare att göra fotorealistiska material i spel eller film. Här vill vi dock påpeka att vi inte ser
några hinder för att göra andra stilar. Detta kan vi se i till exempel filmen Röjar Ralf (Moore,
2012) som använder PBR. Mätbara värden är något vi inte haft så lätt att få tag på, men PBR
är fortfarande relativt nytt i spelproduktioner och vi tror att det kommer bli lättare att få tag i
dessa värden i framtiden. Vi vet redan att företaget Quixel (u.å) jobbar på en tjänst som ska
tillhandahålla värden för PBR och vi tror det även att kommer fler liknande tjänster.
Det är många små delar i arbetet som påverkas av PBR både för den individuella grafikern
och spelproduktionen i helhet. Trots att det inte är så stor teknisk förändring för 3D-grafiker
tror vi att PBR kommer att effektivisera den grafiska delen av spelproduktioner samt förenkla
skapandet av trovärdiga material i spel.
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'  
2D: 2D, eller tvådimensionell, är en representation av ett objekt längs två axlar. Dessa axlar
representerar höjd och bredd (x och y).
3D: 3D, eller tredimensionell, är en representation av ett objekt längs tre axlar. Dessa axlar
representerar höjd, bredd och djup (x, y och z).
CG: CG står i detta fallet för Computer generated. Detta är då filmen är gjord med hjälp utav
datorgrafik. Exempel på CG filmer är Trassel (Greno & Howard, 2010) och Det regnar
köttbullar (Lord & Miller, 2009).
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Effektivitet: I denna uppsats är order effektivitet förekommande. Det vi menar med
effektivitet i denna uppsats, om något annat inte nämns, är ett förbättrat arbetsätt som i sin tur
leder till en minskad produktionstid.
GPU: GPU står för Graphics processing unit. GPU är en processor på grafikkortet som bland
annat hanterar signaler från datorn till bildskärmen. GPU är optimerad för grafiska
beräkningar.
Materialsystem: Ett materialsystem är en samling parametrar som kan manipulera en shader
för att få fram olika resultat för hur en yta ska renderas. En parameter kopplas till en output i
materialsystem för att styra till exempel färgen på ett objekt eller reflektionen på ett objekt.
Objekt: I denna text syftar objekt på något sorts föremål. Detta kan till exempel vara en stol
eller en mugg.
Offline rendering: Offline rendering är motsatsen till realtids rendering. Rendering är så
pass avancerad så den kräver tid för att rendera ut 2D-datan.
Parameter: En parameter i detta sammanhang är ett värde eller en textur i ett
materialsystem.
PBR: PBR står för Physically based rendering
Polygon: En polygon är en yta i en 3D-rymd som är uppbyggd av vertices ("Vertex").
Realtids-rendering: Med realtids-rendering menas det att renderingen är såpass snabbt så
åskådaren kan interagera med, i detta fallet, spelet.
Rendering: Inom 3D-grafik är rendering är en process då 3D-data omvandlas till 2D-data
som sedan visas på bildskärmen.
Shader: En shader är en del av programeringskoden som ofta används för att beskriva samt
räkna ut hur en yta ska renderas.
Shadingmodell: Se Shader
SIGGRAPH: SIGGRAPH är namnet på en konferens som handlar om datorgrafik. Denna
konferens hålls årligen.
Spelmotor: En spelmotor är ett mjukvara som kan användas för att utveckla digitala spel.
42 av 43

Textur: Textur är en tvådimensionell bild som projiceras på en yta, ofta en tredimensionell
yta. Texturer har olika egenskaper då vissa är till för att skapa reflektioner och vissa är till för
att skapa färger.
Texturkarta: Se Textur.
Trovärdighet: Med trovärdig i denna text menar vi något som ger ett verkligt eller
övertygande intryck.
Vertex: En vertex, vertices i plural, är en punkt utplacerad i en 3D-rymd.
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