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Förord 
 

Detta examensarbete utfördes på Avalanche Studios under april och maj månad 
2008. Jag skulle vilja tacka dem för att ha gett mig möjligheten att genomföra mitt 
examensarbete och möjligheten att arbeta som effektartist. Jag vill även särskilt 
tacka min Lead, Henrik Öquist för ett utmärkt jobb som handledare, samt Per 
Hugoson som programmerat och varit support för systemet jag arbetat med. 

Realtidseffekter är något som de flesta spel- och grafikutbildningar har väldigt lite 
fokus då det är lite av ett specialiserat område. Detta examensarbete är en 
undersökning om realtidseffekter och hur det går till för att skapa dem, implementera 
dem i ett spel samt hur man ska tänka när man optimerar dem. Arbetet utfördes på 
ett pågående projekt och effekterna som gjordes levererades till en milestone under 
våren. 
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Abstract 
 

This thesis is about particle effects in a real time game environment and will mainly 
focus on three questions: What is important to keep in mind when working with real 
time effects, how should one think when optimizing them, and what might the pipeline 
look like. 

Real time effects is an area which CG educations put very little attention to. For this 
reason the purpose of this thesis is also to gather basic knowledge of real time 
effects for others who might be interested in learning about it. 

These goals will be achieved through working with effects which are to be delivered 
to one of Avalanche studios ongoing projects. 

This thesis also gave me the opportunity to learn more about working within a 
pipeline and what it is like to work with real time effects on a professional level. My 
work was being conducted within a brand new system that was being developed 
while I was using it, and I was very much a part in the development process. Which 
gave me further insight into how real time effects work. 
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Sammanfattning 
 

Detta projekt handlar om partikeleffekter i realtidsmiljö för spel och kommer 
huvudsakligen att kretsa kring tre frågor: Hur ska man tänka när man arbetar med 
realtids effekter, och hur optimerar man för detta samt hur kan en pipeline se ut för 
effekter? 

Realtidseffekter är även ett område som grafikutbildningar har väldigt lite fokus på. 
Syftet är därför delvis att tillgängliggöra mer kunskap åt andra som är intresserade av 
realtidseffekter. 

Dessa mål uppnåddes genom att jag arbetade med att skapa riktiga effekter som 
skulle levereras till ett av Avalanche pågående projekt. 

Detta arbete gav mig en fullständig förståelse för hur pipelinen ser ut och hur det är 
att arbeta med effekter professionellt. Jag arbetade också med ett helt nytt system 
som utvecklades under tiden jag arbetade med det. Jag var väldigt delaktig i denna 
utveckling vilket gav mig ytterligare insikt i hur realtidseffekter fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförklaringar 
 
Kameran  Punkten som man ser allt ifrån. 
Rendera  Beräkna och rita fram hur något ser ut. 
Utritningsområde Det område som partiklarna täcker och ska renderas. 
Emitter  Ett partikelsystem eller och punkt som utsöndrar partiklar. 
Emission rate Antalet partiklar som skapas per sekund. 
FPS  Frames per second, bildrutor per sekund. 
Culling   Radring av Partiklar som är för nära eller för långt ifrån.
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1. Introduktion 
 
De vanligaste associationerna till effekter är mestadels till filmer där specialeffekter 
funnits med sedan starten i början av 1900-talet. Men de används även i spel i 
väldigt stor utsträckning. Dessa kallas för realtidseffekter, då de beräknas och 
renderas under tiden de används. Till skillnad från de som är i film som har hur 
mycket tid som helst på sig att beräknas.  

Realtidseffekter förekommer inte bara i spel, utan kan vara en del av vilken 
applikation som helst. Effekter behöver heller inte nödvändigtvis vara partiklar, det 
kan vara post-effekter så som dimma, färgkorrigering eller kameraskakningar. Denna 
uppsats handlar dock uteslutande om realtidseffekter med inriktning mot partiklar i 
spel miljö. Målet är att förklara arbetet kring realtidseffekter, hur de skapas, 
implementeras och förfinas. Samt att skapa en förståelse för optimering av effekter 
och hur man bör tänka för att få dem så effektiva som möjligt. 

Många av principerna för för-renderade effekter och realtidseffekter är desamma. 
Man har ungefär samma verktyg i realtid som med för-renderat. Skillnaden är att man 
är mycket mer begränsad och man måste där med ha ett helt annat tankesätt. För-
renderade effekter kan ta flera timmar på sig att beräknas och renderas, medan 
realtids effekter får max några millisekunder. 

De vanligaste exemplen på effekter i spel är sådant som rök, eld, explosioner , 
gnistor och fotsteg m.fl. Meningen med effekter är att ge mer liv och trovärdighet till 
miljöerna samt ge mer realism till spelet genom att binda ihop olika element. Så som 
att lägga på damm där karaktärens fötter träffar marken eller grusstänk när man 
skjuter på en vägg. Detta för att ge illusionen av att de faktiskt interagerar med 
varandra. Det är även vanligt att man har en stor mängd miljöeffekter för att ge 
världen mer liv. Eller för att visa spelaren att den interagerar med något. Andra 
anledningar till att ha effekter är för att till exempel dölja en övergång från ett vanligt 
föremål till en förstörd version.  

Jag har även valt att undersöka realtidseffekter då detta är något som det generellt är 
väldigt lite fokus på vid spel- och grafikutbildningar. Undervisning inom effekter 
tenderar till att fokusera på för-renderade effekter och simulering. Detta är givetvis 
förståeligt då dessa saker är mer väl använda och något som de flesta grafiker har 
mer nytta av. Realtidseffekter är ett mer specialiserat område där det finns mycket 
färre jobbmöjligheter. Ett företag har kanske en effektartist för allt eller en per projekt 
om de satsar på det. Därmed är det inte något som skolor kan lägga särskilt mycket 
tid på. 

Mer eller mindre alla spel innehåller partikeleffekter, samt att en väldigt stor del av 
folk som arbetar på ett spelprojekt kommer att träffa dem. Antingen man är 
programmerare eller grafiker, håller på med fordon, karaktärer eller miljöer, så 
kommer man förr eller senare att påverkas av effekter.  Det kan därför vara bra med 
en viss grundkunskap inom området. 



2 
 

2. Genomförande 

 
Genomförandet av uppsatsen skedde nästan uteslutande genom praktiskt arbete 
med riktiga effekter som levererades till ett pågående projekt. Detta var projektets 
första effekter så hela pipelinen blev genomförd för första gången. 
 
Visst arbete skedde även på mer självständiga småproduktioner som Avalanche ville 
genomföra, så som med animerad textur av eld och explosioner. Arbetet utfördes på 
en period av 10 veckor under våran 2008. 
 
Genomförandet presenteras i ett antal punkter där arbetet beskrivs. I först delen 
presenteras ett urval bland de effekter som producerades för att poängtera olika 
lösningar för olika typer av effekter. Sedan är det en del om pipeline som handlar om 
hur man arbetar med effekter och hur de implementeras i spel. Slutligen är det en 
punkt om arbetet med animerade texturer. 
 
Planering gjordes av Lead effect artist Henrik Öquist som också var min handledare. 
Vi diskuterade vad jag hade tänkt genomföra och jag litade på att han som Lead 
effect artist är mycket kapabel, både inom området effekter och planering. Därefter 
gjorde Henrik upp en bra tidsplan som passade både mina och Avalanches mål.  
 
Verktygen jag arbetade med var ett internt partikelsystem som var helt nytt och 
fortfarande under utveckling. Vid arbetet med animerade texturer så jobbade jag med 
3ds max och FumeFX som är ett plugin för att simulera vätskebaserad rök och eld. 
Till min hjälp hade jag även givetvis min handledare som alltid var närvarande och 
kunde svara på frågor och ge åsikter. Jag hade även Per Hugosson som var 
dedikerad programmerare för effektsystemet under exjobbsperioden, som kunde 
assisterad vid mer tekniska frågor. 
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2.1 Effektexempel 
 
Denna punkt tar upp ett antal exempel på effekter som producerades under 
projektets gång. Alla effekter som gjordes är inte med utan detta är ett urval av dem 
för att visa på olika saker. I varje exempel så framhävas ett eller flera olika problem, 
och/eller risker att vara medveten om när man jobbar med effekter. Sedan 
presenteras ett förslag på en lösning av dessa problem. 

När man gör en effekt kan man nästan alltid välja att genomföra detta på en rad olika 
sätt. Men för att slippa ta upp olika tillvägagångssätt i varje exempel, så beskrivs det 
sätt som det valdes i det specifika fallet. Exemplen försöker fokusera på det tekniska 
arbetet, därför kommer de estetiska valen inte att motiveras. 

 

2.1.1 Fontän 

 

En väldigt enkel och grundläggande effekt kan till exempel vara vatten som sprutar ur 
en fontän. Detta består av en stor mängd små partiklar som sprutar från en punkt 
med vissa förbestämda egenskaper. Mycket enkelt och väldigt billigt. Partiklarna är 
små och har därför väldigt liten yta att rendera. Det är även en väldigt liten chans att 
de överlappar varandra på grund av att de är så små. I de fall där de överlappar 
varandra är ytan så pass liten att det knappt har någon betydelse. I denna typ av 
effekter där partiklar är små kan man, om man vill, ha en väldigt stor mängd partiklar. 
Flera tusen brukar inte vara några problem, då det nästan alltid är mängden yta som 
ska renderas som spelar roll. 

Faror med denna typ av effekter är att om mängden partiklar är stor, och man sedan 
väljer att utföra mer komplexa saker med dem, så ökar kostnaden för effekten 
radikalt. En annan fara är att om man placerar ut många av dem för nära varandra 
blir de också mycket krävande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  Denna effekt har 1792 partiklar, men en renderingstid på 0,10 millisekunder, dvs. 0,0001 sekund  
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2.1.2 Fläktrök 

 

Effekten i detta fall är till en fläkt som trycker ut ånga eller rök av något slag. Denna 
typ av effekt är väldigt farlig och förhållandevis dyr. Anledningen till att den är dyr är 
att när man gör rök måste man oftast ha rätt många stora partiklar som överlappar 
varandra väldigt mycket, och ger där med ett relativt stort utritningsområde. Man får 
därför försöka vara sparsam med rökeffekter. Pga. dess höga transparens är denna 
typ av effekt också ofta väldigt mycket större än vad man kan tro. (Se bildexempel) 

Det som gör effekten så farlig är att man i de flesta fall inte kan veta i förväg hur 
kameran kommer befinna sig i förhållande till effekten. Kommer kameran för nära 
kan utritningsområdet lätt bli över 1000 procent vilket skulle leda till att spelet kan 
krascha.  

Lösning på detta kan då till exempel vara att ha en lokal avtoning och culling av 
systemet. När kameran kommer inom ett visst avstånd till effekten börjar partiklarna 
tonas ner och sedan raderas. Därmed blir det hanterbart. Detta leder ju till att 
effekten försvinner när man kommer nära den, vilket i vissa fall skulle vara väldigt 
konstigt. Om man till exempel skulle gå i närheten av en eld och den försvinner när 
man går fram till den, är något som antagligen skulle vara helt oacceptabelt. Men i 
fallet rök känns det väldigt naturligt och lösningen fungerar bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Effekten är till synes väldigt lite i bild 1, men som kan ses i bild 2 är utritningsområdet bra mycket 
större än den synliga effekten. 
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2.1.3 Rökig miljöeffekt 

 

Ett annat exempel på en effekt som gjordes, är en sorts rökig miljö. Denna var 
extremt dyr då den var tvungen att placeras ut på ett antal platser i världen och alltid 
fylla upp hela miljön med en subtil rökig känsla som täcker hela skärmen.   

Problemet löstes mestadels av intern culling av effekten. Man såg bara partiklar som 
var på ett visst avstånd från kameran. Problemet löste sig också till viss del när 
effekten väl hamnade i spelet. Man är sällan på en helt öppen plats där partiklar kan 
ritas ut över hela skärmen. Utan det finns väggar och byggnader som gör att 
mängden synlig rök är betydligt mindre. Dock är detta inget man kan räkna med, utan 
man ska alltid optimera effekten mot värsta tänkbara scenario, och göra den 
acceptabel därifrån.   

Här är det väldigt bra om man har möjlighet att ha stor kontroll över hur partiklar 
distribueras. Kan man kontrollera detta kan man minimera mängden överlappning 
och göra effekten mycket billigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Effekten är till viss del överdriven i bilderna för att den ska vara mer tydlig. 

 

2.1.4 Fotsteg 

 
Fotsteg är en klassisk karaktärseffekt som förekommer väldigt ofta. Det är nu även 
standard att man inte har samma effekt överallt. Går karaktären på snö blir det en 
effekt, är det vatten, grus eller gräs blir det något annat. Dessa variationer kräver 
sina helt egna effekter. Även grus och sand ser ofta olika ut. Effekter som 
förekommer i olika material förekommer ibland även med olika storlekar. Om man då 
har 10 olika material, och 4 olika storlekar får man helt plötsligt en väldig massa jobb. 
Vad som ser ut att vara en effekt är i själva verket 40 st. 
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2.1.5 Fordonseffekt 

 

Effekter för fordon, så som rök från hjulen eller eld från en motor när den är skadad, 
är en lite speciell typ av effekt. Här rör sig fordon ibland väldigt snabbt. Och även om 
effekten ärver fordonets hastighet och riktning så kan det få många oönskade 
konsekvenser, så som att partiklarna åker igenom bilen, eller att den lämnar effekten 
bakom sig så snabbt att den bara blir en prickad linje bakom den. 

En lösning är att partiklarna konstant ärver rörelsen av fordonet så att effekten helt 
enkelt mer eller mindre sitter fast i fordonet. Effekten är då lokal, vilket löser mycket 
av problemen, men det kan lätt se väldigt onaturligt ut i vissa situationer. 

Problemet kan ibland lösas genom att man kopplar vissa parametrar i effekten till 
beteenden på fordonet. Om fordonet åker sakta kan man till exempel ha en lägre 
emission rate och längre livstid. När fordonet sedan ökar sin hastighet så skapar den 
partiklar oftare och därmed undviker en prickad linje. I och med att fordonet nu åker 
bort från partiklarna kan man ha en mycket kortare livstid på dem och därmed hålla 
nere partikelmängden. 

Lösningen är oftast inte enkel och man får oftast prova sig fram med krafter och 
annat för att få effekten att bete sig acceptabelt. 

Ett annat problem med fordon är effekter som åker igenom fordonet. Om man till 
exempel har rök som kommer från hjulen för att man kör på grus, kan detta åka 
igenom bilen och ut genom taket. Detta är knappast trovärdigt. 

Det kan lösas på flera sätt. Antingen kan man helt enkelt ha kollision så de studsar 
bort eller dör när de försöker åka igenom bilen, vilket kan bli väldigt dyrt. Man kan 
även culla bort dem visuellt så att de åker igenom, men att man helt enkelt inte ser 
det. 

Fordonseffekter har dock den fördelen att de oftast förekommer i en kontrollerad 
miljö. Effekten förbli för det mesta i konstant avstånd och position i förhållande till 
kameran. Därmed kan man lättare optimera den samt få det utseende man vill ha. 
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2.1.6 Glödande källa 

 
En effekt som gjordes var en sorts glödande källa. Dessa var väldigt detaljerade och 
bestod av ett flertal emitters. Något man gör för att få fina effekter är att sällan ha en 
enda emitter. Utan man har flera stycken som skickar iväg olika typer av partiklar. 
Väldigt få effekter som gjordes hade endast en emitter, utan de hade oftast 2-3 om 
de var enkla. Normala effekter har 4-6. Effekter med  7 och fler är mer för speciella 
tillfällen. 

I detta fall hade effekten 6 st emitters. Denna effekt förekom på en väldig massa 
platser. Effekten i sig kostade inte så mycket och var relativt liten i storlek. Men i och 
med att den förekom i så många upplagor på ett så litet område så sänkte den spelet 
med 15 fps, vilket är helt katastrofalt mycket. Dock berodde detta på att det inte 
fanns någon som helst culling av effekterna, oavsett hur långt borta de var. Så alla 
effekterna kördes alltid, vilket resulterade i 600 emitters. När detta korrigerades 
försvann problemet nästan helt. Det visar dock på faran med att man lätt kan få 
väldigt många emitters, och även om inte effekten i sig kostar så mycket, så kan den 
sammanlagda beräkningskostnaden lätt bli mycket hög.  

Om en effekt är enkel och väldig regelbunden, och man vill se många av den på en 
gång, som till exempel en massa facklor i ett stort läger, kan man göra så kallade 
instanser. Detta innebär att beräkningarna endast sker på en plats, och sedan 
renderas på en massa platser. Dock kommer ju alla se precis likadana ut. Man kan 
därmed ha kanske 3 -4 olika instanser för att få lite mer variation. 
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Dessa glödande källor skulle medverka på en rad platser i spelet i alla möjliga 
storlekar och varianter. Här uppstår ett pipeline problem. I och med att effekten 
förekommer på så många platser och är så komplex, så kan man inte göra en effekt 
för varje tillfälle. Utan man måste hitta ett sätt att göra några stycken varianter av den 
i olika storlekar, som sedan är väldigt dynamiska så de fungerar på många olika 
platser. Annars kan det uppstå problem när man kommer på att man vill ändra en 
egenskap på effekten. Då måste man gå in och ändra detta i varenda effekt, vilket är 
väldigt tidskrävande. 

 

2.1.7 Brinnande tunna 

 
Detta sista exempel tar inte upp något problem, utan bryter bara ner en effekt för att 
visa på hur man ska tänka för att få till en snygg effekt. Säg att man vill ha en 
brinnande tunna. Här vill man ju givetvis först och främst ha en eld som brinner, vilket 
antagligen snyggast görs genom att man har en animerad textur av en generell 
flamma. Dessa partiklar rör sig uppåt och överlappar varandra och skapar illusionen 
av en eld. Sedan, för att komplettera, har man även en andra emitter som skapar 
röken. Här kan man välja att placera rökens emitter precis där elden slutar, för att 
inte mörka ner själva elden.  

För att sedan göra effekten mer levande kan man ha en effekt med en normalmapp 
på sig som förvränger bilden bakom partiklen och därmed ger illusionen av värme 
som stiger från elden. För att krydda effekten lite kan man lägga till väldigt små 
glödande prickar ovanför elden precis där flammorna slutar. Dessa kostar inte 
mycket men lägger till mycket detaljer om man kommer tillräckligt nära för att se dem. 
Man kan även lägga till några få, lite större glödande bitar, som svävar ungefär lika 
högt som röken och sedan faller ner och tonar bort. 

Genom att ha många små element så får man en mycket mer intressant effekt och 
detta går att tillämpa på de flesta typ av effekter. De små elementen av effekten 
kostar också väldigt lite, men gör en stor skillnad estetiskt. 
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2.2 Pipeline 
 

Pipeline är tillvägagångssättet man har från att börja skapa en effekt, till att ha den 
helt klar och på plats i spelet. Denna process kan vara en rätt så rörig och omständig 
process som är långt ifrån linjär. Man har heller inte bara en pipeline, utan den kan 
se lite olika ut beroende på vad det är för typ av effekt. Om det är en karaktärs effekt, 
ett fordons effekt eller en miljöeffekt, så går det lite olika till när man ska ha in dem. 
 
En effektartists arbete försvåras ytterligare av att de alltid är olika för varje system. 
Man kan säga om effektsystem att ”Det är alltid lika, men aldrig samma.” Vilket 
betyder att de oftast fungerar ungefär likadant, men det finns alltid en mängd saker 
som skiljer dem i alla detaljer. Eftersom effektsystem är så innästlat i motorn de 
arbetar i, i shaders, i rendering och en massa annat, är det också väldigt svårt att 
göra ett partikelsystem som skulle fungera till flera olika motorer. Det skulle 
antagligen vara mer problem än det är värt. 
 
Det ser alltså olika ut från system till system. Exempel kommer därför ges utifrån hur 
det ser ut på Avalanche studios. Under projektet arbetades det mot xenon (xbox 360) 
så det är denna plattform det kommer ges exempel från. 
 
Oavsett vad det är för effekt som ska skapas, så ser det likadant ut till en början. En 
effekt skapas och blir klar nog för att lägga in. Man behöver inte göra en effekt för 
noga innan den läggs in. Sitter man och justerar en effekt så att den är helt perfekt, 
så kommer detta arbete nästan alltid att gå förlorat. När man väl implementerat 
effekten så är den i nästan alla fall i helt fel skala och så har den för hög eller för låg 
transparens, samt massa annat. Därmed är det smart att försöka få effekten 
implementerad så fort som möjligt, och arbeta därifrån.  
 
 

2.2.1 Implementation 

 
Hur effekter implementeras varierar från motor till motor. Men ett exempel kan vara 
att man producerar en effekt, denna kan sedan ligga antingen som en separat effekt-
fil eller kan vara samlad med flera andra i ett index. Varje effekt har sedan något som 
identifierar den, som man kan peka på för att placera ut den. Antingen ett nummer 
eller ett namn. 
 
Effekterna ska sedan placeras ut. Detta kan åter igen se ut på olika sett beroende på 
systemet och typen av effekt. I vissa fall kan en artist själv placera ut effekten, i andra 
fall lämnar artisten detta helt till andra. 
 
När en effektartist är beroende av en kodare för att få något implementerat kan 
dennes arbete fördröjas en hel del. Effekter är inte alltid den mest prioriterade delen 
av projektet, och detta kan göra att effekten skjuts fram eller tom stryks helt.
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2.2.2 Tweaka 

 
Efter att en effekt väl har kommit på plats, är det dags att justera den så att den blir 
precis som den ska, och passar in mot världen. Det är här effekter tar så mycket tid.  
 
Ta till exempel en fordonseffekt. För att justera en sådan lite så tittar man först på hur 
effekten ser ut i spelet. Sedan går man till sin effekt, gör de ändringar man tycker 
behövs, överför förändringen till målplattformen, startar om konsolen och startar 
spelet. Sedan får man försöka få tag i ett fordon (oftast kan man i development 
stadiet framkalla det mesta väldigt enkelt) och börja köra runt lite för att se hur 
effekten ser ut med sina ändringar. Detta är lite problematiskt då det gått flera 
minuter sedan man senast såg effekten och det kan vara svårt att bedöma 
förändringen. Det är givetvis också ett väldigt tidskrävande arbete. Detta är dock 
något man får lära sig att leva med.  
 
Är det då en effekt som bara visas ibland, som till exempel eld som kommer fram 
endast när fordonet är skadat, är det ännu lite mer tidskrävande eftersom fordonet 
måste skadas först. Man kanske heller inte hinner se riktigt, då händelseförloppet är 
så kort. Man kanske därför måste göra om det flera gånger innan man kan bedöma 
effekten.  
 
Det finns dock vissa verktyg som kan göra det lite lättare, så man till exempel kan 
framkalla de flesta föremål när man vill. Så behöver man ett fordon kan man få hur 
många man vill. Man är också oftast odödlig, så spränger man en bil dör man inte, 
utan man kan fortsätta spränga en ny bil utan avbrott. 
 Sedan kan man också ha möjligheten att sakta ner tiden, och därmed få mer tid att 
titta på effekten. Dock är detta inte alltid ett alternativ, för man måste ju till viss del se 
effekten som den upplevs när den spelas i realtid. 
 
På samma sätt som med fordonseffekter är det med nästan alla. Man måste sätta sig 
i en viss situation, eller ta sig till viss plats för att se effekten, vilket kan ta väldigt 
mycket tid när man gör det om och om igen. 
  
 

2.2.3 Post-effekter 

 
Post-effekter är något av ett problem för partiklar. Man skulle vilja säga att de jobbar 
med varandra, men de jobbar i verkligheten mot varandra. Effekter som fog, bloom 
och color correction påverkar effekters utseende väldigt mycket. Tyvärr är det så att 
dessa effekter inte bara ställs in och förblir som de är, utan dessa ändras hela tiden 
under projektets gång. Detta gör att effekterna måste uppdateras då och då. 
Dock kan man ju inte uppdatera effekterna hela tiden, eftersom post-effekterna med 
stor sannolikhet kommer ändras igen. Skulle man då ändra effekterna varje gång 
post-effekterna ändras, blir det mycket onödigt arbete som bara slösas bort. 
  
Effekter påverkas visuellt genom post-effekter på många sätt. Rök som är svart kan 
vara lysande gul, eld som ser lagom ut i editorn är en bländande vit blobb på 
målplattformen, eller en effekt som ska vara lite subtil, försvinner helt. 
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2.3 Animerade texturer 
 

Avalanche ville ta ett extra steg och förbättra sina effekters kvalité. Därför blev en del 
av projektet att jobba med att ta fram animerade grundtexturer. Animerade texturer 
kan användas för att göra mer trovärdiga och optimerade effekter. Dessa texturer 
behövdes tas fram delvis för att de inte hade några sådana sedan tidigare. Men 
också för att även om de hade till exempel en väldigt bra explosionstextur, så är 
denna producerad för ett tidigare projekt, och kan därför inte användas i nästa 
projekt. 

Traditionellt sätt när man ska skapa till exempel volymetriska effekter, som rök eller 
eld, så gör man ofta det genom att ha många partiklar. Anledningen till detta är att 
om man har för få, så kan ögat urskilja de individuella partiklarna och man får inte en 
trovärdig effekt. Det är som små tussar av moln som rör sig tillsamman istället för en 
sammanhängande rök av partiklar. Har man dock många som beter sig väldigt olika 
smälter allt samman. Detta blir dock väldigt dyrt då det blir väldigt många 
överlappande partiklar och därmed en hög renderingstid.  

Ett sätt att optimera effekter är att ha animerade texturer. Istället för att ha många 
partiklar för att dölja de individuella partiklarna, så har man en textur som animeras. 
Detta göra att man kan ha mycket färre partiklar utan att det syns, samt att man får 
en mycket mer levande effekt. 

Detta kommer givetvis med en kostnad, då en animerad textur ju kräver en bildserie. 
Rök utan animation kräver bara en textur som då kanske är 64x64 pixlar, medan en 
animerad textur kanske ligger på 16 frames och är 16 ggr större i minne. Därmed får 
man helt enkelt överväga vad man har mest av, minne eller renderingstid. Många 
partiklar kostar mer att rendera, animerad textur kostar mer i grafikminne. Oftast har 
man dock större behov av att höja prestanda. Minne går däremot oftare att 
undanvara, och en animerad textur ofta ger en snyggare effekt. 

Även om en animerad textur tar upp väldigt mycket minne, så går en textur med rök 
att använda till en väldig massa effekter. Det är väldigt vanligt att man har ett rätt litet 
antal texturer som återanvänds om och om igen till olika saker. Det går ändå att 
förändra partiklarna ganska mycket i realtid, man kan stretcha dem, färga om dem, 
rotera dem osv. 
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3. Resultat 
 
I denna del förmedlas slutsatser som dragits efter att det genomförda arbetet har 
slutförts. Slutsatserna kommer inte ha några längre förklaringar utan kommer 
mestadels bara att redovisa slutsatserna för problem som stötts på under arbetets 
gång. För att se hela problematiken och mer utförliga förklaringar på lösningarna, läs 
genomförandet.  
 

3.1 Optimering 
 
Det finns tre huvudsakliga faktorer som begränsar en när man arbetar med 
realtidseffekter och som man optimera mot. Processorberäkningar, utritningsområde 
och grafikminne. 
 
Kostnaden för en effekt är mer eller mindre tiden det tar att beräkna den och sedan 
rita ut den. Detta mäts i millisekunder, och effekterna har bara några få på sig att 
göra allt sitt. Om det tar 0.5 millisekunder att beräkna partiklarna och 3 millisekunder 
att rita ut dem, blir kostnaden 3.5 millisekunder. Hur många millisekunder man har att 
rendera effekterna beror helt på hur mycket annat som ska göras i varje frame. Men 
ska man hålla en framerate på 30 fps, så har man 30 millisekunder på sig att göra allt 
och effekter får bara en bråkdel av detta. Under arbetets gång finns det alltid ett 
flertal mätare för en rad kostnader, bland annat för hur många millisekunder det 
skulle ta att rendera det som syns på skärmen på de olika målplattformarna. 
 
Den huvudsakliga delen av kostnaden ligger oftast i utritningsområdet. Detta göra att 
utritningsområdet är den faktor som är viktigaste att optimera. Utritningsområdet 
räknas i hur många procent av skärmen det täcker. Om man har en partikel som tar 
upp 5% av skärmens yta är utritningsområdet 5%. Skulle man då ha 10 sådana 
partiklar skulle man ha ett utritningsområde på 50%. Detta oavsett om partiklarna 
överlappar varandra eller t o m ligger precis på varandra. 
 
Processorberäkningar är den näst viktigaste faktorn man måste hålla ett öga på. 
Detta är mest något att tänka på när man har en effekt med många partiklar, eller om 
man har en effekt som förekommer på många platser. Mängden beräkningar får inte 
bli för många. Det finns ett antal sätt att begränsa och kontrollera mängden 
beräkningar. Enklast är att använda sig av culling av partiklar. Man ställer in lokala 
klipp-plan i effekten. 
 
I ett fall där man har väldigt många effekter av samma slag, som syns samtidigt, kan 
man använda sig av instansering. Detta innebär att man gör en beräkning på en 
effekt, och sedan ritar ut den på flera platser. Detta innebär dock att alla ser precis 
lika ut. 
 
Man kan även ha en intern begränsning av max antal partiklar, genom att sätta ett 
värde för detta. Detta kan vara bra då det lätt händer att man inte har koll på hur 
många partiklar effekten skapar, eftersom detta är ett resultat av vilken intervall 
effekten skapar partiklar med, i kombination av hur länge den emitterar samt hur 
länge partiklarna lever. Dessutom har man nästan alltid har en slumpfaktor på dessa 
parametrar. 
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Minne har man också bara en viss mängd av, därför är det viktigt att utnyttja de 
texturer man har på bästa sätt, genom att återanvända dem. Man kan lätt använda 
en textur på flera olika sätt, genom att färga om den, stäcka ut den eller annat som 
partikelsystemet har att tillgå. 
 
 
Optimering av effekter sker inte så mycket efter att man har gjort själva effekten utan 
mer under tiden man gör den. Även om det givetvis går att optimera effekten i 
efterhand, så är detta ett dåligt sätt att arbeta. Det är bättre att få in ett tänk där man 
hela tiden är medveten om och håller koll på vad effekten kostar, och försöker hålla 
nere det till absolut minimum. 
Om man optimerar effekten i efterhand kan detta starkt påverka dess utseende och 
karaktär. Men om man arbetar med optimering under tiden så kan man skapa 
karaktären man är ute efter i samspel med optimeringen, så att optimeringen är en 
del av effektens utseende. 
 
Om det är något som verkligen går att optimera angående partiklar så är det pipeline 
när man ska justera en effekt. När man ska göra en ändring så ändrar man den i 
effektfilen, lägger över den på målplattformen, startar om, och tittar på effekten igen. 
Då har det gått en förhållande vis lång tid, och detta måste göras om och om igen på 
samma effekt innan den är klar. Att uppdateringen av en effekt tar sådan tid är absurt 
och om man till exempel kunde uppdatera effekten utan att starta om målplattformen 
skulle man tjäna flera minuter per uppdatering. 
 

3.2 Allmänna slutsatser 
 
Implementationen av effekter är något som man bör göra så enkelt som möjligt för 
effektartisten. Om artisten gör detta själv medför detta givetvis också att den får mer 
arbete. Men det gör att artisten slipper sitta och vänta en massa på att se effekten i 
dess rätta miljö och kan jobba vidare direkt. Dessutom avlastas kodare från att serva 
artister och har därmed mer tid till annat arbete. 
 
Effekter kan till viss del delas in i ett antal olika effekter: miljöeffekter, 
karaktärseffekter och fordonseffekter. För dessa gäller i vissa fall lite olika saker. 
Karaktärseffekter och fordonseffekter är lättare att kontrollera och innebär liten risk, 
men är lite mer krångliga. Miljöeffekter är de man får se upp med kostnadsmässigt, 
men de är väldigt lätta att arbeta med.  
 
Post-effekter är något som kan ställa till problem. Eftersom effekter ofta är väldigt 
subtila och har hög transparens, så kan de lätt förstöras om de fångas upp för 
mycket av bloom, eller tynar bort helt i fog. Eftersom man ofta ändrar posteffekterna 
lite då och då måste man även ibland se över alla sina effekter igen.  
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4. Diskussion 
 

Under min tid på Avalanche hade jag en fantastisk möjlighet att lära mig mer om 
effekter på ett väldigt grundligt sätt. Det berodde på att Avalanche under våren 2008 
precis hade påbörjat utvecklingen av ett helt nytt effektsystem och jag kom in precis 
när det skulle börja användas. Systemet var dock långt ifrån färdigt, utan var vid 
detta stadium bara grunden för ett system. Detta gav mig en extremt god möjlighet 
att lära mig förstå systemet. Det fanns inte så mycket funktioner att tillgå och inget 
grafiskt gränssnitt, utan det styrdes endast genom .xml-filer. 

Det nya systemet användes bara på det senaste projektet, och där var jag den enda 
effektartisten. Detta gjorde att jag var en stor drivande faktor i dess utveckling. Hur 
olika saker skulle fungera och vilka features som skulle läggas till var något jag hade 
väldigt stort inflytande över, vilket i sig kräver stor förståelse för partiklarsystem och 
programmering. 

Givetvis var inte jag den enda som jobbade med systemet. Det fanns också en 
programmerare som la till de nya funktionerna . Självklart var min Lead också väldigt 
delaktig och drivande i systemets utveckling. Men jag kom med många bra förslag 
som sedan implementerades eller kommer att implementeras i systemet. 

Att arbeta med ett system som var under utveckling hade sina för och nackdelar. 
Under tiden jag jobbade med systemet var det som sagt, fullständigt utan grafiskt 
gränssnitt (GUI). Detta var ganska lärorikt, då jag kom så nära effekterna jag kunde 
utan att börja gräva i koden själv. GUI kan annars vara besparande och utför 
automatiska funktioner åt en. Arbetet går givetvis mycket snabbare med ett GUI, men 
det är inte lika lärorikt. 

Att arbeta med ett system under utveckling gjorde också att man ibland var tvungen 
att göra om alla effekter man hittills skapat. Detta sker när man väljer att göra en 
ändring i en existerande funktion, eller när man lägger till en parameter som alla 
system kräver. 

Effektsystemet är fortfarande långt ifrån färdigutvecklat. Listan på features som ska 
in är fortfarande väldigt lång, och då har man inte ens börjat skriva på det grafiska 
gränssnittet. 

En feature som skulle vara väldigt betydelsefull, är om man kunde uppdatera en 
effekt i runtime på målplattformen. Det skulle snabba upp arbetet med effekter väldigt 
mycket. Dock är detta inte alls en del av själva effektsystemet, utan ett problem som 
ligger mycket djupare i motorn. Det kan till och med vara så att begränsningar i 
plattformen inte tillåter att man gör detta, och att det därmed är omöjligt. 

Att arbeta med att ta fram animerade texturer för vissa typ av effekter är ett väldigt 
intressant arbete. Det känns verkligen som att detta är det bästa sättet att få snygga 
effekter. Att arbeta med FumeFX för det är också skoj. Även om det var lite klurigt 
gav det väldigt bra resultat. 
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