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Sammanfattning 
 
Den här rapporten fokuserar på att ta fram en grund i hur skapandet av 
spelvegetation med polygonplan som korsar varandra kan göras, utan att få 
problem med oönskade artefakter och skuggor. Det finns givetvis flertalet 
metoder för att lösa detta som varierar beroende på vilken typ av ljussättning som 
implementerats i spelet samt vilken spelmotor som används. I den här 
undersökningen kommer endast en spelmotor med grund ljussättning användas. 
 
Målet var att undersöka flertalet metoder för att nå det önskade resultatet, vilket 
var fungerande spelvegetation med korsande polygonplan utan några skuggor 
eller artefakter. Moment som inte ingick i den här undersökningen var ingående 
undersökningar i hur vertexnormaler fungerar på en mer matematisk nivå, samt 
hur dessa tekniker kan överföras till andra spelmotorer. För att uppnå dessa mål 
gjordes en del undersökningar i hur spelvegetations geometri och vertexnormaler 
påverkar resultatet, samt materialinställningar i den valda spelmotorn. 
 
Vikten av en klar bild av vilken typ av spelvegetation som ska skapas innan arbetet 
påbörjas visade sig tidigt i undersökningen. Organiska och mjuka former är att 
föredra, och det är även viktigt att kontrollera hur vertexnormalernas riktning 
påverkar objektet i den valda spelmotorn. I själva spelmotor är det materialet på 
objektet som har störst inverkan på resultatet, framförallt materialets 
underlagsfärg. Genom att följa dessa riktlinjer kan målet av spelvegetation, med 
korsande polygonplan, utan alltför tydliga skuggor och artefakter uppnås.  
 
 
  



 

 

Abstract 
 

This report focuses on establishing a foundation in how to create game foliage 
with criss-crossing polygon planes, without getting unwanted artefacts or 
shadows. There are several different methods to achieve this depending on what 
kind of lighting the game has implemented, but also which game engine is being 
used. In this research, only one game engine with basic lighting will be used. 
 
The goal was to research several different methods that would give the desired 
result, which as stated above, was to create working game assets with criss-
crossing polygon planes without artefacts. Stages that are not included in this 
research are how vertex normals work from a mathematics perspective, and how 
these methods would work in other game engines. Research was focused on how 
geometry and vertex normals affect the object visual appearance, as well as the 
impact the material settings in the games engine provided.   
 
The survey quickly showed the importance of having a clear vision on what type 
of game foliage was sought to be created before the work began. Organic and soft 
shapes are preferred, and it is also important to check how the vertex normals 
affect the object in the selected game engine. In the game engine itself, it is the 
material on the object that has the greatest impact on the result, especially the 
material's subsurface colour. By following these guidelines, the goal was achieving 
game foliage with less visible shadows and artefact.  
 
 
   



 

1 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ....................................................................................................... 2 
1.1 Introduktion ........................................................................................................................................ 2 

1.1.1 Beskrivning............................................................................................................................................. 2 
1.2 Frågeställning ..................................................................................................................................... 3 
1.3 Syfte ........................................................................................................................................................ 3 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................................... 3 

2 Teori ............................................................................................................. 4 
2.1 Spelvegetation och optimering ................................................................................................... 4 
2.2 Illusion av volym ............................................................................................................................... 4 
2.3 Inställningar i spelmotorn............................................................................................................. 4 
2.4 Vertexnormaler ................................................................................................................................. 4 

3 Metod ........................................................................................................... 5 
3.1 Litteratur .............................................................................................................................................. 5 

3.1.1 Datainsamling ...................................................................................................................................... 5 
3.1.2 Intervju ..................................................................................................................................................... 5 

3.2 Tillvägagångssätt .............................................................................................................................. 6 
3.3 Modell............................................................................................................................................................. 6 
3.4 Vertexnormaler metod ................................................................................................................... 8 

3.4.1 Mjuka vertexnormaler ...................................................................................................................... 8 
3.4.2 Raka vertexnormaler ......................................................................................................................... 9 
3.4.3 Sfäriska vertexnormaler .................................................................................................................. 9 
3.4.4 Individuella vertexnormaler ....................................................................................................... 10 

3.5 Textur ................................................................................................................................................. 11 
3.6 Material .............................................................................................................................................. 11 
3.7 Metodkritik ....................................................................................................................................... 12 

4 Resultat ....................................................................................................... 13 

5 Diskussion ................................................................................................... 16 
5.1 Vertexnormaler .............................................................................................................................. 16 
5.2 Frågeställningen och syftet ........................................................................................................ 17 

6 Slutsatser .................................................................................................... 18 

7 Referenser................................................................................................... 19 

8  Bilagor ......................................................................................................... 20 
 
 

  



 

2 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Vegetation i spel a r en no dva ndighet fo r att skapa en spelmiljo  som ka nns 
trova rdig, och framfo rallt levande. Trots detta a r det ofta vegetationen som i 
sluta ndan blir lidande na r ett spel beho ver dra in pa  antalet polygoner som 
anva nds.  
 
Det ha r a r na got jag som grafiker sto tt pa  flertalet ga nger, ba de na r jag sja lv skapat 
objekt men a ven som spelkonsument. Jag har a ven ho rt ma nga i min omgivning 
samtala om just detta, ba de pa  en professionell niva , men a ven som lekma n. 
 
Efter att ha so kt information i facklitteratur, insa g jag snabbt att det inte fanns 
mycket information att ha mta kring min fra gesta llning. Detta blev den drivande 
faktorn i mitt beslut att skriva om a mnet. 

1.1.1 Beskrivning 
Bland de vanligaste lo sningarna, na r sparandet pa  en polygonbudget a r i fokus, a r 
att dra ner antalet polygoner som anva nds pa  objekt som kommer att 
massproduceras. Detta inneba r i de flesta fall vegetation. Genom att anva nda sig 
av en teknik da r korsandet av polygonplan fo rekommer, som har texturer med en 
alfalagerfunktion, kan det skapas illusionen av volym i till exempel en buske eller 
gra stuva. Dock kan denna metod medfo ra att oo nskade skuggor uppkommer 
mellan polygonplanen, da  ljus inte vet hur det ska hantera objekten korrekt.  
 
Fakta till fra gesta llningen kommer till viss del ha mtas fra n dokumentationer 
tillho rande vald 3D-programvara, samt den valda spelmotorn.  Uto ver det kommer 
facklitteratur som inriktar sig mot spelvegetation och miljo er anva ndas. Dialoger 
och intervjuer med ansta llda pa  spelfo retag kommer ocksa  fo rekomma till en viss 
utstra ckning, detta fo r att ge en inblick i hur de tacklar liknande problem.  
 
Den prima ra uppgiften kommer ligga i skapandet av en simpel gra stuva, utsa tta 
den fo r flertalet tester fo r att med hja lp av denna sedan utveckla och skapa fler 
varianter av spelvegetation. 
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1.2 Frågeställning 
Na got som i stort sett all vegetation i spel har gemensamt a r att det besta r av 
objekt som sannolikt fo rekommer pa  flera platser. Det kan till exempel vara 
gra stuvor eller tra d. Det a r ha r antalet polygonplan riskerar att skjuta i ho jden, och 
pa  sa  vis snabbt blir kostsamma. Detta go r det kritiskt ha lla nere polygonantalet 
sa  mycket som mo jligt, samtidigt som stra van a r ett relativt realistiskt och 
attraktivt resultat. 
 
Ett annat problem som kan uppsta  i arbetet med ma nga polygonplan a r 
skuggkonflikter eller artefakter. I vissa fall kan detta ge ett o nskat djup, men oftast 
bidrar det till oo nskade resultat. Till exempel kan en gra stuva, i sta llet fo r att ge 
betraktaren den tillta nkta illusionen, bli helt fo rsto rd av skuggorna fra n korsade 
polygonplan. 
 

• Vilka metoder finns tillga ngliga fo r att undvika oo nskade skuggor och 

artefakter?  

• Vilka av dessa metoder a r mest optimal fo r att ge tillfredssta llande 

resultat?  

1.3 Syfte 
Syftet a r att granska olika metoder i hur skapandet av spelvegetation med 
korsande polygonplan kan go ras. Detta utan uppkomst av problem med oo nskade 
artefakter eller skuggor. 

De aspekter som huvudsakligen kommer att underso kas a r:  

• Hur objektets geometri påverkar resultatet. 

• Hur vertexnormaler påverkar objektets ytstruktur. 

• Hur materialinställningar påverkar objektet. 

1.4 Avgränsningar 
Underso kningen kommer att utfo ras med hja lp av specifikt utvalda program 
(Autodesk Maya 2017 och Unreal Engine 4.15.3), detta val gjordes fo r att begra nsa 
underso kningen till en viss del, men a ven fo r att minimera antalet mo jliga teorier. 
Det kan argumenteras att om teorierna utfo rts i flertalet programvaror skulle de 
ge ett mer korrekt resultat, men ista llet sa  valdes fokus att la ggas pa  funktioner 
som de flesta spelmotorer och 3D-programvaror kan behandla.  
 
Viss fo rdjupning i hur vertexnormalernas riktning pa verkar polygonerna visuellt i 
spelmotorn kommer att go ras. Dock sa  kommer det inte fo rekomma na gra 
matematiska fo rklaringar om hur vertexnormaler fungerar. Denna avgra nsning 
sattes fo r att det endast a r ett visuellt resultat som efterstra vas och matematiska 
underso kningar blir da rfo r o verflo diga.   
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2 Teori 

2.1 Spelvegetation och optimering 
Vegetation i spel a r en va sentlig del av de allra flesta spel som produceras idag och 
beho vs fo r att ge den digitalt skapade va rlden liv. A ven i speltitlar som utspelar sig 
i stadsmiljo er finns na gon typ av vegetation. Det kan vara allt fra n tra d, till ett 
blomsterarrangemang eller sjo gra s i en undervattensbana.  
 
I alla stora diskussioner kring spelskapande na mns alltid vikten av optimering. 
Detta ga ller i synnerhet vegetation i spel, som fo rekommer sa  pass ofta. Hade inte 
optimering varit ett bekymmer hade det inte varit ett problem att till exempel 
anva nda sig av texturer i 4k, och skapa varje individuellt lo v pa  ett tra d utan att 
oroa sig o ver polygonantalet som anva nds. Detta a r dock inte na got som dagens 
datorer eller spelkonsoler klarar av. (Ahearn 2017, 3)  

2.2 Illusion av volym 
Na got som de flesta variationerna av spelvegetation har gemensamt, a r en 
alfalagerfunktion, som anva nds fo r att skapa illusionen av genomskinlighet i en 
solid polygon. En annan sak vegetation i olika spel ofta har gemensamt a r att de a r 
byggda av flertalet polygonplan som a r sammansatta fo r att ge volym. Detta 
tillsammans med alfalagerfunktionen, som na mns ovan, anva nds fo r att skapa 
illusionen av tjock vegetation. (McKinley 2010, 37) 

2.3 Inställningar i spelmotorn 
En bieffekt av att korsa polygonplan a r att oo nskade skuggor eller artefakter kan 
skapas. Den valda spelmotorn a r inget undantag fra n detta fenomen, da  motorn 
saknar funktionen att sta nga av sja lvkastande skuggor. A ven om det varit en 
mo jlighet hade det fortfarande inte gett det o nskade resultatet, da  det med sto rsta 
sannolikhet fa tt all spelvegetation att framsta  som platt ista llet. En teori om hur 
man kan motverka sja lvkastande skuggor a r genom materialinsta llningar i 
spelmotorn, da  framfo rallt materialets underlagsfa rg. Det a r en funktion som fa r 
ljus att studsa inuti objektet och pa  sa  sa tt a terge ljus till en viss del. Detta kan 
underla tta i arbetet med att reducera skuggor. (Epic games 2017)  

2.4 Vertexnormaler 
Objekt modulerade i 3D har na got som kallas fo r vertexnormaler. Denna typ av 
normaler besta mmer hur den visuella mjukheten mellan polygonens ytor kommer 
att se ut. De pa verkar alltsa  inte objektet i sig, utan bara dess ytstruktur. 
Manipulation av vertexnormalernas riktning a r va ldigt pa taglig visuellt i 3D-
programvaran. (Autodesk 2016)  
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3 Metod 

3.1 Litteratur 

3.1.2 Datainsamling 
För att skapa en bred bild användes personlig erfarenhet, men det har även gjorts 
ett digert arbete med att samla in fakta från programdokumentation tillhörande 
valda programvaror, samt facklitteratur. 
 
Intervju har också genomförts med en yrkeserfaren spelgrafiker.  

3.1.2 Intervju 
En intervju hölls med Simon Barle, grafiker med inriktning på just spelvegetation. 
Under intervjun samtalades det om hur grafiker jobbar mot de problem som tas 
upp i frågeställningen, och enligt Simon så är just det här problemet något som 
måste kringgås i alla spelmotorer. Dock finns det många alternativ att nå det 
önskade resultatet. Objektets underlagsfärg och vertexfärger är något som ofta 
används, men det krävs försiktighet då det lätt kan resultera i att objekten tappar 
volym. 
 
I en förfrågan som skickades till Simon togs ämnet med självkastande skuggor 
upp, och om detta var något som kunde stängas av eller minimeras för att uppnå 
önskat resultat. Simon motsatte sig detta och menade på att självkastande skuggor 
är nödvändigt för att ge illusionen av volym.  
 
Vidare så diskuterades vertexnormalernas inverkan på objekt, om önskat resultat 
till exempel var ett mjukt pälsliknande gräs, föreslog Simon att riktningarna på 
vertexnormalerna skulle ändras, och låta dessa gå rakt upp. Då tappar objekten all 
ytstruktur, men det ökar risken för att objekten flimra på ett oönskat sätt. Om 
detta händer kan en lösning vara att sänka den reflekterande effekten på 
materialet till ett väldigt lågt värde. Simon delade med sig av lite råd angående 
inställningar som kunde göras i den valda spelmotorn för att reducera skuggor 
och oönskade artefakter.  
 
Slutligen poängterar Simon hur viktigt det är att arbeta med geometrin på sina 
objekt, han menade på att när det kommer till raka polygonplan är risken alltid 
större för skuggor och artefakter än med mjuka och böjda former.  
(Simon Barle 2017, se Bilaga 1)   
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3.2 Tillvägagångssätt 
Innan själva undersökningen påbörjades etablerades ett tillvägagångssätt, för att 
så tidseffektivt som möjligt, testa och undersöka de olika metoderna.  
 
Ett simpelt objekt skapades i 3D-programvaran, bestående av endast raka 
polygonplan och väldigt lite geometri. Två tester på objektets vertexnormaler 
genomfördes, se del 3.4, objekten implementerades sedan i spelmotorn och 
material applicerades.  

Figur 1 – Testobjekt, skapat av raka polygonplan. 
 

Genom att följa dessa steg kunde sedan undersökningen på ett effektivt sätt ge 
tillfredsställande visuella resultat.  
 

• Objekt skapades i 3D-programvaran, se del 3.3 
• Olika metoder utfo rdes pa  objektets vertexnormaler, se del 3.4 
• Simpla textur med alfalagerfunktion skapades, se del 3.5 
• Implementering av objekten i spelmotorn 
• Tva  material med olika egenskaper skapades, se del 3.6 
• Materialapplicering pa  objekten 

3.3 Modell 
Efter att testobjektet använts för att skapa ett arbetsflöde så skapades mer 
genomarbetade objekt för att representera tre olika typer av spelvegetation.   
 

• Gräs 

• Lövhög 

• Tuva  
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Till gra sobjektet skapades volangliknande polygonplan som fick vandra runt 
varandra. Till skillnad fra n testobjektet fick det ha r objektet mer polygoner, detta 
fo r att ha lla formerna organiska och mjuka. Objektet modellerades till att vara 
mjukt och fo ljsamt. 

Figur 2 – Gräsobjekt, skapat av volangliknande polygonplan. 
 

Vidare skapades ett objekt bestående av halva sfärer staplade på varandra för att 
efterlikna en lövhög. Även här tilläts mer polygoner för att hålla formerna mjuka. 
Det här objektet skapades för att se om det skulle bli någon visuell skillnad mellan 
att ha korsande polygonplan ståendes, som hos gräsobjektet, eller liggandes.  

Figur 3 – Lövobjektet, skapat av halva sfärer staplade på varandra. 
 

Det sista objektet bestod av små tuvor av korsade polygonplan. Delobjekten som 
användes blev vikta på mitten, likt en öppen bok, för att ge volym och placerades 
ut i små formationer för att ge den eftersökta illusionen av små tuvor. 

Figur 4 – Tuvaobjektet, spakat av simpla delobjekt med en vikt del i mitten. 
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3.4 Vertexnormaler metod  
Eftersom vertexnormalerna riktning har stor inverkan på resultatet i 3D-
programvaran så kommer mycket av den mer djupgående undersökningen kretsa 
kring detta för att se om liknande resultat kommer visas i spelmotorn. Två 
varianter av testobjektet skapades, ett där vertexnormalerna inte förändrades alls 
och ett där riktningen på vertexnormalerna förändrades markant för att ge en 
tydlig visuell skillnad.   

Figur 5 – Testobjektet med oförändrade samt manipulerade vertexnormaler. 

3.4.1 Mjuka vertexnormaler 
Vid första implementeringen av objekten från 3D-programvaran till spelmotorn 
gavs vertexnormalerna ett medelvärde för att ge en mjukare illusion. 
 
Denna inställning gjordes för att objektets ytstruktur skulle se mjuk ut, trots dess 
uppbyggnad av kantiga former. Inga andra förändringar gjordes på 
vertexnormalernas värde. 

Figur 6 – Ytstruktur i 3D-programvaran för mjuka vertexnormaler. 

Figur 7 – Normalriktningen for mjuka vertexnormaler.  
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3.4.2 Raka vertexnormaler  
I denna metod gjordes en drastisk förändring av vertexnormalernas värde. Alla 
vertexnormalerna riktades rakt upp för att ta bort all form av ytstruktur från 
objektet, och på så vis förhindra ljus att studsa och skapa skuggor. 
 
Detta gjordes i 3D-programvaran genom en funktion som gav alla vertex-normaler 
värde 1 i val x, y, z axel. 

Figur 8 – Ytstruktur i 3D-programvaran för raka vertexnormaler. 

Figur 9 – Normalriktningen for raka vertexnormaler.  

3.4.3 Sfäriska vertexnormaler  
Här användes en funktion i 3D-programvaran som överför vertexnormalernas 
värden från ett objekt till ett annat. En sfärisk form valdes ut, efter det placerades 
objekten i origo av sfären så att sfärens vertexnormalvärden kunde överföras.  
 
Detta för att få lite mer kontroll över vertexnormalernas riktning, utan att förlora 
all ytstruktur. 

Figur 10 – Ytstruktur i 3D-programvaran för sfäriska vertexnormaler. 
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Figur 11 – Normalriktningen for sfäriska vertexnormaler. 

3.4.4 Individuella vertexnormaler 
Det sista tillvägagångssättet som prövades var individuell manipulation av 

vertexnormalerna, och den metoden beprövades endast på tuvaobjektet. Istället 

för att hantera tuvaobjektet som ett komplett objekt så ändrades 

vertexnormalerna individuell på de olika delobjekten som tuvan består av. 

Vertexnormalerna vid delobjektens vikta mittendel vreds uppåt för att 

neutralisera ytstruktur medans resterande vertexnormaler vreds rakt ut från 
objektet.  

Figur 12 – Ytstruktur i 3D-programvaran samt normalriktning för individuella vertexnormaler. 
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3.5 Textur 
När objekten väl var utarbetade skapades texturer till respektive objekt. Stilen 

som sattes på texturerna var simpel och tecknad. Detta för att skapa så lätta 

resultat att läsa av som möjligt. Därav skapades endast färgtextur och 

alfalagertextur.  

 
      
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13 – Texturer för gräsobjektet, lövobjektet samt tuvaobjektet. 

3.6 Material 
Möjligheterna som kan användas via materialinställningar, i skapandet av 
material för att appliceras på objekten i spelmotorn är näst intill oändlig. För att 
underlätta processen blev vissa materialinställningar prioriterade över andra. De 
prioriterade materialinställningarna bestämdes efter de väsentliga punkterna 
som togs upp under “Teori”, samt de intressanta punkterna som uppkom under 
intervjun med Simon Barle. (Simon Barle 2017, se Bilaga 1) 
 
Materialinställningar som prioriterades var:  
 

• Alfamaterial – För att applicera en alfalagertextur till materialet.  
• Tvåsidighet – För att skapa ett hjälpmedel för ljus och skuggor att falla mer 

naturligt genom materialets alfalagertextur.  
• Underlagsfärg – För att ge effekten av att ljus tränger igenom materialet. 
• Opacitet – För att kontrollera hur mycket ljus som tränger igenom 

materialet. 

Figur 14 – Materialinställningar i spelmotorn. 
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Testobjektet användes vid framtagandet av material i spelmotorn. Två material 

skapades, ett där underlagsfärgen var aktivt och ett där den inställningen inte 

används alls. Detta för att lättare kunna undersöka hur mycket 

underlagsfärgsinställningen påverkade slutresultatet.  

Figur 15 – Testobjektet med obehandlade vertexnormaler i 3D-programvaran, testobjektet i spelmotorn med 
underlagsfärg aktivt samt testobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   

Figur 16 – Testobjektet med manipulerade vertexnormaler i 3D-programvaran, testobjektet i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt testobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   

3.7 Metodkritik 
Uppenbara svagheter i den här studien är att den endast behandlar 
frågeställningen i en spelmotor. Detta gör att det inte finns några belägg till om 
metoder som tagits upp och testats i den här rapporten skulle fungera med samma 
resultat i andra spelmotorer. Liknande svaghet kan påpekas när det endast är en 
3D-programvara som använts, skillnaden där är dock att de flesta 3D-
programvaror kan påverka vertexnormalernas riktning på likartade sätt. Så den 
delen av studien bör kunna genomföras i flertalet 3D-programvaror. 
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4 Resultat 
Här följer en uppvisning av samtliga objekt med de olika beprövade 

vertexnormalsalternativen, samt båda material alternativen. De är alla 

importerade i spelmotorn med samma grundinställningar och har fått samma 
material tilldelat mellan de olika implementeringarna. 

Figur 17 – Gräsobjekt med mjuka vertexnormaler i 3D-programvaran, gräsobjektet i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt gräsobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   

Figur 18 – Gräsobjekt med raka vertexnormaler i 3D-programvaran, gräsobjektet i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt gräsobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   

Figur 19 – Gräsobjekt med sfäriska vertexnormaler i 3D-programvaran, gräsobjektet i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt gräsobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   
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Figur 20 – Lövobjektet med mjuka vertexnormaler i 3D-programvaran, lövobjektet i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt lövobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   

Figur 21 – Lövobjektet med raka vertexnormaler i 3D-programvaran, lövobjektet i spelmotorn med  

underlagsfärg aktivt samt lövobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.   

Figur 22 – Lövobjektet med sfäriska vertexnormaler i 3D-programvaran, lövobjektet i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt lövobjektet i spelmotorn utan underlagsfärg.    
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Figur 23 – Tuvaobjekt med mjuka vertexnormaler i 3D-programvaran, tuvaobjekt i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt tuvaobjekt i spelmotorn utan underlagsfärg. 

Figur 24 – Tuvaobjekt med raka vertexnormaler i 3D-programvaran, tuvaobjekt i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt tuvaobjekt i spelmotorn utan underlagsfärg. 

Figur 25 – Tuvaobjekt med sfäriska vertexnormaler i 3D-programvaran, tuvaobjekt i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt tuvaobjekt i spelmotorn utan underlagsfärg. 

Figur 26 – Tuvaobjekt med individuella vertexnormaler i 3D-programvaran, tuvaobjekt i spelmotorn med 

underlagsfärg aktivt samt tuvaobjekt i spelmotorn utan underlagsfärg.  
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5 Diskussion 
Det finns både för och nackdelar med att korsa polygonplan. Några av de 
uppenbara fördelarna är att det kan hjälpa till att skapa volym med hjälp av väldigt 
få polygoner. Det finns många tekniker i hur användandet av detta kan göras, men 
det viktigaste är att först analysera spelvegetationen som ska skapas innan 
skapandeprocessen påbörjas. Några enkla saker som uppkom under 
undersökningens gång var, som det nämns i teorin men också i intervjun med 
Simon Barle (Simon Barle 2017, se Bilaga 1), att det finns vissa aspekter som är 
bra att ha i åtanke när man skapar geometrin. Mjuka former är att föredra då raka 
plan kommer att vara svårare för implementering i spelmotorn med önskat 
resultat. I vissa fall kan det vara bättre att låta polygonplanen ligga nära varandra 
utan att faktiskt korsas. Exempel på detta skulle kunna vara en bladväxt där det 
inte finns ett behov av att polygonplanen går in i varandra. Vid skapandet av en 
grästuva är korsande polygonplan något som istället föredras, då det hjälper till 
att skapa illusionen av mer volym.  

5.1 Vertexnormaler 
Även om resultatet från vertexnormalerna inte var så tydligt, gick det fortfarande 
att utläsa att olika sorters geometri drar fördel av att ha sina vertexnormaler 
bearbetade på olika sätt. Sfäriska vertexnormaler gjorde sig bäst på gräsobjektet, 
då det gav mer struktur och fick gräset att se ut som små hopsamlingar. På 
lövhögen var det mjuka vertexnormaler som briljerade, det gav mer struktur åt de 
individuella delobjekten och skuggor som föll på ett naturligt sätt. Tuvaobjektet 
tog fördel av individuellt manipulerade vertexnormaler. Istället för att hantera 
tuvaobjektet som ett komplett objekt så ändrades vertexnormalerna individuellt 
på de olika polygonplanen. Då det är en vikt del i mitten av de olika delobjekten 
ville en skugga gärna bli synlig där, genom att vrida normalerna rakt upp vid den 
vikta delen kunde den skuggan neutraliseras. Dessa resultat var dock endast 
synliga vid en väldigt nära analys av objekten, vilket inte är en realistisk 
analysnivå på objekt som kommer massproduceras i en spelmiljö. 

Figur 27 – Gräsobjektet med sfäriska vertexnormaler, lövobjektet med mjuka vertexnormaler samt 
tuvaobjektet med individuella vertexnormaler. 
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5.2 Frågeställningen och syftet   
När den här rapporten inleddes så ställdes frågan om hur oönskade skuggor och 
artefakter kunde undvikas, vid korsande polygonplan, i skapandet av 
spelvegetation. Samt frågan om vilken av de beprövade metoderna som var mest 
optimalt för ett tillfredsställande resultat. Syftet med hela undersökningen blev 
således en fördjupning i ämnet. 
 
Via teorin som togs fram prövades en del metoder, på hur vertexnormalerna på 
ett objekt påverkar resultatet. Även vilken typ av geometri som föredrogs och 
vilka inställningar på materialet i spelmotorn som gav störst effekt. Resultatet 
efter undersökningen visade att olika sorters geometri oftast behöver ha sina 
vertexnormaler bearbetade på olika sätt, om nu en förändring på 
vertexnormalernas värde ens är nödvändig. Men detta är självfallet något som kan 
variera mellan olika spelmotorer. Materialinställningarna i spelmotorn hade 
också stor inverkan på slutresultatet, men de inställningar som var viktigast var 
underlagsfärgen, och att materialet hade en alfalagertextur.  
 
Så svaret på första delen av frågeställningen, om vilka metoder som finns 
tillgängliga, är följande: Genomtänkt geometri på objekten, framförallt mjuka 
former. Manipulation av vertexnormaler, effekten av detta var dock väldigt liten 
efter att objektet implementerats i spelmotorn. Materialinställningar så som 
underlagsfärg samt att objektet har en alfalagertextur.  
 
En stor del av fokuset i metodundersökningen lades på objektets vertexnormaler. 
Den visuella skillnaden mellan objekten i 3D-programvaran var väldigt påtaglig så 
självfallet fanns det en viss förväntan att skillnaden också skulle vara visuell i 
spelmotorn. Men efter att objekten implementerats så visade det sig att 
vertexnormalernas riktning gjorde väldigt lite för objekten. Där var det istället en 
materialinställning som utmärkte sig. Detta var materialets underlagsfärg, vilket 
också stärks av teorin samt Simon Barles uttalande. (Simon Barle 2017, se Bilaga 
1). Test på denna inställning för att se den visuella skillnaden med denna, både 
som aktiv och inaktiv, gjordes. Under förutsättningarna som gavs i den här 
undersökningen gjorde vertexnormalernas riktning så pass lite för resultatet att 
de i själva verket inte ens kändes nödvändiga att arbeta med.  För att knyta tillbaka 
till frågeställningen om vilken av metoderna som är mest optimala, så är det rätt 
uppenbart att materialinställningen underlagsfärg triumferar över 
vertexnormalernas riktning.   
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6 Slutsatser 
Denna undersökning har visat möjligheterna med att få bort oönskade skuggor 
och artefakter från spelvegetation, genom relativt enkla medel. Detta förutsätter 
att objektet som arbetas med är väl genomtänkt, att det finns en genomarbetat 
textur och kunskap om hur vertexnormaler fungerar. Det underlättar även om 
arbetet rör mjuka former och god kunskap om spelmotorn som ska användas 
finns. 
 
Förslag på vidare undersökning skulle vara att ta in i beräkningen hur 
normaltexturer skulle kunna påverka resultatet.   
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Frågeställning 
Jag har sett att unreal engine 4 väldigt beroende av vad som är poly-planes 
fram/baksida, normalernas riktning och om de är mjuka eller hårda. Man kan inte 
stänga av ’self shadowing’ vilket kan leda till oönskade effekter. Har plockat den här 
bilden från en länk.  

 
Den här effekten blir ännu mer påtaglig om man har plan som går igenom varandra. 
Lösningar som jag har sett användas är att man använder sig av subsurface colours och 
gör att materialet man lägger på modellen släpper igenom så pass mycket ljus att 
skuggorna ’försvinner’.  

 
Här är ett snabbt exempel på två grästuvor med simpel textur. Den vänstra har ingen 
subsurface colours och får därför alla skuggor mellan planen medans den högra har 
subsurface colours och därför så undviks problemet till en viss del.  
 
Är det här något som är specifikt för unreal engine 4 eller är det här ett förekommande 
fenomen i tex frostbite också? 

https://answers.unrealengine.com/questions/546824/lightmass-disable-self-shadowing-on-static-meshes.html
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Svar 
Det är en liten luddig fråga haha, men det är en sak man måste göra i alla moderna 
motorer. 
  
Subsurface color och en mask + vertex färger som kontrollerar det, man vill inte bli av 
med skuggorna helt för då ser allting unlit ut och tappar volym och form. 
  
Subsurface hjälper till att jämna ut det men self shadowing är en bra sak när det 
kommer till vegetation för det hjälper till att sälja volym så lite ska bara kvar i min 
mening. 
  
Vill man ha helt smooth päls-liknande gräs så kan man sätta vertex normalerna rakt upp 
så tappar den all shading, då får man sätta ner spec till så gott som 0 för den kommer 
”skimra” skumt annars. 
  
Ett annat trick man kan lägga till är att culla 90 graders vinklar som korsar kameran 
med denna uppsättning: 
  

 
  
Bara multiplicera med alphan och power parametern kontrollerar threshholden för 
cullningen. Det kan hjälpa till att ta bort plan som korsar illa. Utöver det så får man 
jobba med geometrin, bara ha platta plan kommer inte se jättebra ut så klippa ut mera 
och böjja och dra omkring vertens lite så det får en form hjälper också. 
  
Och sen glöm inte att sätta shadedrn till two sided foliage! 


