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Abstract
To render outdoor scenes with lots of vegetation in real time is a big challenge. This problem has
important applications in the areas of visualization and simulation. Some progress has been made
the last years, but a previously unsolved difficulty has been to combine high rendering quality with
abundant variation in scenes.
I present a method to mathematically generate and render vegetation in real time, with implemen-
tation in the scene graph Gizmo3D. The most important quality of the method is its ability to ren-
der scenes with many unique specimens with very low aliasing.
To obtain real time performance, a hierarchical level-of-detail scheme (LOD-scheme) is used which
facilitates generation of vegetation in the desired level-of-detail on the fly. The LOD-scheme is
texture-based and uses textures that are common for all specimens of a whole species. The most
important contribution is that I combine this LOD-scheme with the use of semi-transparency,
which makes it possible to obtain low aliasing.
Scenes with semi-transparency require correct rendering order. I solve this problem by introducing
a new method for approximate depth sorting. An additional contribution is a variant of axis-
aligned billboards, designated blob, which is used in the LOD-scheme. Furthermore, building
blocks consisting of small branches are used to increase generation performance.
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Sammanfattning
Att i realtid rendera utomhusscener med mycket vegetation är en stor utmaning. Detta
problem har viktiga applikationer inom visualisering och simulering. De senaste åren
har vissa framsteg gjorts inom detta område, men en tidigare olöst svårighet har varit att
kombinera hög renderingskvalitet med variationsrika scener.

Jag presenterar en metod för att matematiskt generera och rendera vegetation i realtid,
med implementation i scengrafen Gizmo3D. Metodens viktigaste egenskap är att den
med mycket liten aliasing kan rendera scener med många unika individer.

För att uppnå realtidsprestanda används ett hierarkiskt detaljnivåschema som möjlig-
gör generering av vegetation på önskad detaljnivå on-the-fly. Detaljnivåschemat är
texturbaserat och använder artgemensamma texturer. Det viktigaste bidraget är att jag
kombinerar detta detaljnivåschema med användning av semitransparens, vilket gör det
möjligt att uppnå låg aliasing.
Scener med semitransparens kräver korrekt utritningsordning. Detta problem löser jag
genom att introducera en ny metod för approximativ djupsortering. Ett ytterligare bidrag
är en variant av axis-aligned billboards, kallad blob, som används i detaljnivåschemat.
Vidare används små byggblock bestående av mindre grenar för att snabba upp genere-
ringen.
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1. Inledning
Vi kan redan nu rendera människoskapade objekt som hus, bilar osv. med relativt gott
resultat, men vi har inte alls kommit lika långt när det gäller naturliga miljöer. Det ger
upphov till stora kontraster när man har båda typerna av objekt i samma applikation, där
de människoskapade objekten är mycket realistiska medan de naturliga objekten är allt
annat än naturtrogna. Följande tankeexempel illustrerar detta: en scen där en bil kör på
en väg genom en skog. Bilen är noggrant modellerad och ljussatt med hög realism, men
träden i skogen består vart och ett av endast en texturmappad polygon, en så kallad
billboard, och marken utgörs av ett flygfoto, helt utan naturliga ojämnheter och mindre
detaljer som gräs och stenar. I denna scen skulle bilen se helt malplacerad ut. Det skulle
nästan se bättre ut med en mindre realistisk bil, eftersom detta skulle ge ett mer konsek-
vent helhetsintryck av scenen.

Anledningen till att naturliga objekt är så mycket svårare att rendera är att deras re-
presentation med våra nuvarande tekniker är mycket mer komplexa. Exempelvis kan ett
träd behöva renderas med över en miljon polygoner för ett någorlunda gott resultat.
Betrakta sedan en hel skog med tusentals eller miljontals träd. Lägg till mark, gräs,
stenar och mindre växter. Det blir en helt ohanterbar komplexitet.

Ett ytterligare problem är tiden det tar att beskriva de naturliga föremålen. Med tradi-
tionella modelleringstekniker där man måste modellera varje träd för sig är det i prakti-
ken omöjligt att överhuvudtaget skapa en varierad skog där inte de flesta träden är iden-
tiska.

Bland naturliga objekt tillhör träd de som är viktigaste att kunna rendera eftersom de
dominerar intrycken i utomhusmiljöer.

Saab Training Systems AB, som är uppdragsgivare för detta arbete, vill kunna rendera
träd med scengrafen Gizmo3D (se [SAAB04]). Gizmo3D är en scengraf med C++-
gränssnitt som finns för Windows, Linux, Mac OS X, Xbox och Irix. När man utökar
Gizmo3D med nya nodtyper använder man ett grafik-API som är kompatibelt med
OpenGL (se [SEGA03] för mer information om OpenGL). I detta API kan man också
utnyttja nya tillägg till OpenGL.

Med Gizmo3D har man tillgång till alla högnivåfunktioner som en scengraf erbjuder,
samtidigt som man kan använda lågnivåfunktioner på grafikhårdvaran. Detta gör
Gizmo3D mycket väl lämpat att använda vid implementering av vegetationsrendering,
eftersom detta område innefattar problem på både scen- och objektnivå.

Ovanstående resonemang leder till följande problemformulering:
• Rendera en gran och en björk i Gizmo3D i realtid under realistiska förutsättningar

med unik reproducerbarhet.
• Det ska vara möjligt att betrakta träden från alla möjliga vinklar och positioner.
Utökningar:
• Rendera många olika träd.
• Andra trädarter.
• Möjlighet för användare att konfigurera trädarterna och att skapa nya trädarter.
Begränsningar:
• Behandla inte naturtrogen automatiserad placering av träd; indata till systemet

består av position och unik ID för varje enskilt träd.
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• Fokus ligger på att uppnå höga prestanda vid genereringen och renderingen av
träden, försök därför att använda tidigare resultat i så stor utsträckning som möjligt
vid beskrivningen av träd.

Min lösning till denna problemställning är i flera steg. För det första används en befint-
lig modell, den i [WEBE95], för genereringen av vegetationen. Denna modell är relativt
enkelt att använda i och med att det inte krävs några botaniska specialkunskaper för att
designa nya träd och annan vegetation.

Vidare används ett hierarkiskt sätt att beskriva träd som bland annat har föreslagits i
[BOUD03]. Den hierarkiska idén används i ett texturbaserat detaljnivåschema som
också [MICI02] använder. Sättet att beskriva träd passar bra ihop med modellen i
[WEBE95] och möjliggör generering av önskad detaljnivå on-the-fly.

Mitt viktigaste bidrag är att jag har vidareutvecklat detaljnivåschemat genom att an-
vända semitransparenta texturer. Detta gör det möjligt att uppnå låg aliasing. Använd-
ningen av semitransparens introducerar ett nytt problem genom att scener med se-
mitransparens kräver korrekt utritningsordning. Detta kan vara ett svårt problem efter-
som det är uteslutet att djupsortera alla enskilda primitiver. Detta problem löser jag
genom att introducera en ny metod för approximativ djupsortering som utnyttjar egen-
skaper hos detaljnivåschemat.

Till detaljnivåschemat har jag utvecklat en variant av axis-aligned billboards, kallad
blob. En vanlig axis-aligned billboard består av 3 stycken 4-hörniga polygoner som är
parallella med x-y-planet, y-z-planet respektive x-z-planet. Syftet med en axis-aligned
billboard är att rita ett tredimensionellt objekt om och om igen, fast med bättre prestan-
da än att rita hela den underliggande geometrin. Detta uppnås genom att texturmappa
bilder föreställande objektet på de 3 polygonerna. Det som skiljer den nyutvecklade
varianten, blob, från en vanlig axis-aligned billboard, är att polygonernas koordinater
och transparens modifieras i ett vertex-program för att anpassa blobben efter den aktu-
ella betraktningsvinkeln.

För att göra genereringen så snabb att det är möjligt att generera träd även på höga
detaljnivåer on-the-fly har jag infört ytterligare ett koncept, byggblock. Ett byggblock
består av mindre grenar. Ett antal byggblock för varje art har genererats i förväg. När ett
träd ska genereras på en hög detaljnivå byggs det upp av större stammar, större grenar
och sedan dessa byggblock.

Det är dessa lösningskomponenter som sammantaget gör att min metod kan rendera
variationsrika scener i realtid. Den viktigaste egenskapen jämfört med tidigare lösningar
är att detta kan göras med mycket liten aliasing.

Rapportens upplägg är som följer. Jag börjar med att gå igenom tidigare arbeten inom
området i kapitel 2 där jag karakteriserar tidigare lösningsmetoder och nämner deras
fördelar och nackdelar. Sedan beskrivs min metod översiktligt i kapitel 3. Systemet,
indata, utdata och preprocessning tas upp i kapitel 4. De anpassningar som jag har gjort
av den modell som används nämns i kapitel 5. Hur renderingen, alltså själva kärnan av
metoden, sker beskrivs i detalj i kapitel 6. Efter det beskrivs implementationen kortfattat
i kapitel 7. Sedan presenteras de resultat som jag har uppnått med metoden i kapitel 8.
Jag avslutar med att dra slutsatser och ge förslag till framtida arbete i kapitel 9. Det
finns också ett appendix där modellens parametrar beskrivs. Sist finns ett index där det
är möjligt att slå upp definitioner av olika termer.
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2.  Tidigare arbete
Bland tidiga arbeten inom rendering av vegetation kan man nämna [BLOO85]. Han
renderar mycket imponerande och realistiska bilder av träd, men behandlar inte proble-
met att generera geometrin. Det gör däremot [REEV85], men de har inte samma höga
realism i detaljerna. De behandlar vegetation som strukturerade partikelsystem, och
renderar hela skogar med gräs på marken. [OPPE86] har ett annat angreppssätt. Detta är
att använda fraktaler för att generera växter. Han poängterar också att detta kompakta
rekursiva sätt att beskriva växter troligtvis har en koppling med hur växterna beskrivs i
deras egna gener. [REFF88] föreslår en botaniskt motiverad modell för att generera
vegetation, med vilken de genererar mycket naturtrogna träd. Bland de botaniskt moti-
verade angreppssätten måste nämnas L-system, vilket i grund och botten är ett omskriv-
ningssystem för strängar. L-system har funnits länge och vidareutvecklats av många
under åren. Se [PRUS00] för en introduktion till L-system, och [PRUS96] för exempel
på många av de möjligheter till simulering som L-system erbjuder.

Det som framförallt har stått i fokus för den tidigare forskningen är att beskriva och
generera naturtrogna modeller av träd. Detta har gett bra resultat, och man kan numera
generera mycket naturtrogna modeller av träd, där simulering av sådana aspekter som
konkurrens om ljus både inom ett träd och mellan olika träd kan ingå.

Att rendera stora scener i realtid, vilket är fokus för detta arbete, har däremot bara be-
handlats i ett mindre antal artiklar. Bland dessa kan nämnas [WEBE95] och [DEUS02],
vilka båda har uppnått ganska bra resultat. [WEBE95], som tillhör de tidigaste inom
detta område, föreslår även en geometrisk modell för att beskriva träd.

Jag kommer nedan att dela upp problemet med vegetationsrendering i flera del-
problem, och beskriva olika lösningar och angreppssätt som har prövats tidigare.

2.1. Modeller
Man  vill kunna beskriva och representera träd på effektivare sätt än med enbart en stor
mängd polygoner. Man vill alltså hitta en modell som beskriver träd på ett kort och
koncist sätt där trädens karakteristiska egenskaper är enkla att överblicka och styra. I
litteraturen finns flera olika angreppssätt och lösningar till detta problem. Dessa kan
karaktäriseras enligt följande kriterier.

2.1.1. Mekanistisk eller deskriptiv
I [DEUS98] kategoriseras modeller efter om de är mekanistiska (mechanistic) eller
deskriptiva (descriptive).

Mekanistisk
En mekanistisk modell simulerar hur trädet växer med tiden. Då kan påverkan från
miljön också simuleras i samma modell. Dessa modeller är ofta biologiskt motiverade.

L-system [PRUS00] brukar ofta användas till mekanistiska modeller. Också
[REFF88] använder en mekanistisk modell.

En fördel med mekanistiska modeller är deras naturtrogenhet. De är också väl lämpa-
de för att modellera träden i detalj. Att få in fler faktorer som yttre påverkan är enkelt
och det är rättframt att simulera hur trädet växer och åldras.

De har nackdelen att det ofta krävs specialkunskaper för att använda dem, exempelvis
biologi. Prestandan är ofta dålig när man vill veta hur trädet ser ut vid en viss tidpunkt
eftersom trädet måste simuleras fram till den tidpunkten. Det är också svårt att utifrån
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modellen skapa sig en uppfattning om trädets globala egenskaper, exempelvis dess
siluett.

Deskriptiv
En deskriptiv modell beskriver trädets utseende direkt, utan att simulera hur trädet ut-
vecklas. Den fokuserar på trädets faktiska geometri, inte de mekanismer som gör att det
ser ut som det gör.

[WEBE95] och [LINT99] använder deskriptiva modeller.
Det behövs oftast inga specialkunskaper för att använda deskriptiva modeller. Andra

fördelar är att de generellt sett har bra prestanda och att de ofta är lämpade för att be-
skriva trädets globala egenskaper.

Deskriptiva modeller har nackdelen att man inte på något enkelt sätt kan simulera
åldrande.

2.1.2. Lokal-till-global eller global-till-lokal
I [BOUD03] kategoriseras modeller efter om de är lokal-till-global (local-to-global)
eller global-till-lokal (global-to-local).

Lokal-till-global
I modeller som är lokal-till-global specificeras trädets element uttryckligen, och model-
len sammanfogar dessa till en helhet.

L-system [PRUS00] och modellen i [REFF88] är lokal-till-global. Modellen som an-
vänds i X-frog [LINT99] är mestadels en lokal-till-global modell, men vissa inslag är
global-till-lokal. Vissa inslag i modellen i [WEBE95] är lokal-till-global.

Lokal-till-global är bra vid biologiska simuleringar eftersom man har kontroll över
detaljerna.

En nackdel är att det är svårt att kontrollera trädets utseende i stort.

Global-till-lokal
I modeller som är global-till-lokal specificeras globala parametrar, som trädets siluetts
form och tätheten på lövverket. Utifrån dessa parametrar genererar modellen detaljerna.

Modellen i [BOUD03] är global-till-lokal. Modellen i [WEBE95] är mestadels
global-till-lokal. Vissa inslag i modellen i X-frog [LINT99] är global-till-lokal.

Modeller som är global-till-lokal har fördelen att det är lätt att kontrollera trädets ut-
seende i stort.

Att detaljkontroll saknas är en nackdel.

2.1.3. Rekursivitet
Jag kategoriserar också modeller efter om de är rekursiva eller inte. Rekursivitet har
stark anknytning till fraktaler (se [OPPE86]).

Rekursiva modeller
L-system [PRUS00] är en rekursiv modell. Också modellerna i [REFF88], [REEV85]
och [OPPE86] är rekursiva. X-frog [LINT99] och modellen i [WEBE95] är delvis re-
kursiv.

Rekursiva modeller har fördelen att det är lätt att beskriva komplexa förgrenings-
mönster.
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De har nackdelarna att det är svårt att ge olika nivåer i trädet olika utseende; den
självlikhet (self-similarity) som en rekursiv modell lätt ger upphov till är inte alltid
önskvärd [WEBE95]. Det kan också vara svårt att kontrollera helhetsutseendet.

Ickerekursiva modeller
Modellen i [WEBE95] är mestadels ickerekursiv. X-frog [LINT99] är delvis ickerekur-
siv.

En fördel med ickerekursiva modeller är att det är lätt att kontrollera utseendet på oli-
ka nivåer i trädet. Det kan också vara lättare att kontrollera helhetsutseendet.

Troligtvis har riktiga träd inte ett på förhand bestämt största förgreningsdjup. Om så
är fallet kan alltså inte ickerekursiva modeller beskriva riktiga träd fullt ut vilket är en
nackdel.

2.2. Detaljnivå
Modellerna som används genererar oftast trädets geometri i form av en stor mängd
polygoner, linjer och/eller punkter, men det är för mycket geometriska primitiver för att
hinna rita mer än något enstaka träd i realtid. Man måste alltså sänka detaljnivån på
något sätt.

Helst vill man överhuvudtaget inte generera träden mer detaljerat än önskat. Exem-
pelvis är det för ett träd på avståndet 1 km ointressant exakt hur kvistarna och löven är
placerade; det enda som är viktigt är den generella formen och färgen. Att generera ett
träds geometri till önskad detaljnivå on-the-fly hör ihop med problematiken att modelle-
ra träd i föregående sektion.

Det finns flera angreppssätt till dessa problem med detaljnivå, vilket beskrivs nedan.

2.2.1. Geometrisk förenkling
[BOUD03] beskriver träd med decomposition graphs. Detta är ett hierarkiskt sätt att
dela upp ett träd som gör det möjligt att variera geometrins komplexitet. Jag använder
denna idé i min metod.

I [WEBE95] och i [DEUS02] ritas en delmängd av alla geometriska primitiver på av-
stånd. Ett problem med denna metod är den kräver färdiga träd med full geometri att
utgå ifrån. Man kan alltså inte generera trädet on-the-fly till rätt detaljnivå.

I [REMO02] varieras detaljnivån på lövverket genom att löv slås ihop till större löv.
Hur många löv som slås ihop till ett löv varierar med avståndet från trädet. Det visuella
resultatet är inte övertygande, hål och variationer som borde finnas i lövverket försvin-
ner. Ett ytterligare problem med metoden är att också den kräver färdiga träd med full
geometri att utgå ifrån.

2.2.2. Instancing
Begreppet instancing innebär att man använder ett och samma objekt på flera ställen,
alltså instanser av originalobjektet. Instancing används i [DEUS98] för att låta träd som
liknar varandra representeras av samma träd för att spara minne. Man kan diskutera
betydelsen av principen att alla träd ska vara olika ([DEUS98]), men jag menar att bris-
ten på variation som uppkommer i skogar som använder instancing orsakar kraftigt
försämrad naturtrogenhet.

De metoder för att variera detaljnivån som används i [REMO02], [WEBE95] och
[DEUS02] förutsätter alla i praktiken instancing eftersom det tar för långt tid och/eller
för mycket lagringsutrymme att generera alla träd som syns med full geometri.
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I [REFF88] används instancing för delar av växter. Att använda instancing på detta
sätt borde få mycket mindre negativt resultat för variationsrikedomen eftersom det är
mycket svårare att se likheter mellan delar på olika individer än att se att två individer är
identiska. Detta utnyttjas i min metod både i detaljnivåschemat och genom att använda
byggblock.

2.2.3. Texturbaserad rendering
Detta angreppssätt innebär att man på längre avstånd förenklar geometrin och istället
använder texturer föreställande den ersatta komplexa geometrin. Den idén är den vikti-
gaste utgångspunkten för min metod.

 [MEYE01] använder samma hierarkiska trädbeskrivning som jag använder. De in-
troducerar ett nytt koncept, hierarchical bidirectional texture (HBT), som används för
renderingen. En nivå i en HBT motsvarar en blob (se avsnitt 6.2) i min metod. På varje
hierarkisk nivå i en HBT finns ett antal förgenererade bilder. I de olika bilderna varierar
både betraktningsvinkeln och belysningsvinkeln. Dessutom finns också en visibility
cube-map för varje nivå som anger hur objektet skuggas av de andra objekten på samma
nivå som ingår i samma förälderobjekt. Instancing används i mycket hög grad både
mellan olika träd och inom träden för att inte behöva förgenerera extremt mycket data.
Med hjälp av dessa förgenererade bilder och mappar kan både dynamisk ljussättning,
skuggor och självskuggning uppnås. Nackdelarna med metoden är att stora mängder
data måste förgenereras och den mycket höga graden av instancing. Det visuella resul-
tatet är inte så bra, men det är möjligt att det delvis beror på dåliga trädmodeller. Pres-
tandan blir inte så hög trots den bristande visuella kvaliteten.

[MICI02] har vidareutvecklat angreppssättet genom att använda texturmappade
korslagda polygoner (textured cross-polygons) istället för HBT:er, och låta texturerna
vara gemensamma för alla individer av samma art. Till skillnad från [MEYE01] använ-
der [MICI02] inte instancing för hela träd på kortare avstånd, eftersom när ett träd ska
renderas i högre detaljnivå genereras unik geometri för just detta träd.

Jag har fortsatt att utveckla dessa lösningar framförallt genom att införa semitranspa-
renta texturer, men också genom att införa blobbar, vilka är en förbättring av de kors-
lagda polygoner som används i [MICI02].

2.3. Rendering
Polygonbaserad rendering är vanligast för realtidsapplikationer eftersom dagens grafik-
hårdvara så gott som alltid är anpassad för det. Tidigare var det vanligare med vektorba-
serade grafikacceleratorer, och en sådan används i [OPPE86]. Nu är det alltså vanligast
med trianglar som renderingsprimitiv, men också linjer och punkter används i
[DEUS02] och [WEBE95]. Jag anser att det är tveksamt om man vinner i prestanda på
att använda punkter istället för trianglar på modern hårdvara som är optimerad för tri-
anglar. Man kanske vinner prestanda vid överskickningen av koordinaterna, men om
samma överskickade koordinater används flera gånger så går kanske trianglar lika fort.
Detta borde man egentligen mäta och prova.

Raytracing innebär att matematiskt kasta en stråle från ögat genom en bildpunkt på
skärmen, in i den modellerade scenen och se vilka objekt strålen träffar. Detta görs för
alla bildpunkter på skärmen. Genom att låta strålen fortsätta kan man rendera reflexio-
ner och refraktioner. Det man alltså gör är att i princip följa de fysiska ljusstrålarna
baklänges. Raytracing möjliggör hög renderingskvalitet, men det är i nuläget svårt att
uppnå realtidsprestanda. Raytracing och raycasting (vilket är en variant av raytracing)
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används i [DEUS98], men detta är inte en realtidsapplikation. I [REEV85] används anti-
aliasade små cirklar och korta raka linjer, men detta är inte heller för realtid. Volymet-
riska texturer används för en av detaljnivåerna i [PERB01]. En helt punktbaserad rende-
ringsmetod används i [STAM01].

2.3.1. Aliasing
Ett genomgående problem med tidigare arbetens visuella resultat är aliasing. Allmänt
gäller att aliasing uppstår när samplingsfrekvensen är lägre än dubbla frekvensen av de
mest högfrekventa komponenterna av signalen som ska samplas. De högfrekventa kom-
ponenterna av signalen förloras då och i stället uppkommer bruskomponenter av lägre
frekvenser. Vid en given samplingsfrekvens är det ofrånkomligt att de högfrekventa
komponenterna förloras, men man vill undvika bruskomponenter, alltså aliasing. Vid
tvådimensionella bilder motsvaras samplingsfrekvensen av upplösningen. Den signal
som samplas är modellen som renderas.

I tidigare arbeten gäller i allmänhet att när träd visas på större avstånd ritas helt opaka
punkter. Det som behövs är semitransparens för de punkter som bara delvis täcks av
trädet, annars uppstår aliasing lätt när man ska välja vilka punkter som ska vara helt
opaka respektive helt transparenta. Jag tror att det är en av de största anledningarna till
att resultaten blir orealistiska. Vissa lösningar, exempelvis i [IDVI03], använder för-
enklade primitiver av större storlek på avstånd för att uppnå minskad aliasing, men
exempelvis lövverken ser inte realistiska ut när de renderas som stora ”flak”.

[MEYE00] renderar barrträd med raytracing. De löser problemet med aliasing genom
att använda hierarkiska shaders för att representera barren. Man kan se min metod med
blobbar som en förenkling av denna idé, där jag ersätter komplexa shaders med enklare
texturer och på detta sätt uppnår realtidsprestanda, men samtidigt förlorar viss realism.

2.3.2. Ljussättning och skuggor
[REEV85] använder approximativa probabilistiska skuggor och ljussättning, där exem-
pelvis sannolikheten för att ett visst grenelement ska vara i skugga ökar ju närmare
trädets mitt elementet är. Statiska shadow-masks används för att beräkna trädens skug-
gor på marken. De uppnår bra resultat, men ej i realtid. Är det möjligt att uppnå real-
tidsprestanda med samma tekniker på dagens hårdvara?

2.3.3. Dynamiska impostors
Dynamiskt uppdaterade impostors fungerar på följande sätt. Det objekt man vill rendera
renderas till en textur från den aktuella betraktningsvinkeln. Texturen mappas på en 4-
hörnig polygon som sedan renderas istället för objektet. När betraktningsvinkeln ändras
stämmer texturen sämre och sämre med det riktiga objektet. Därför genererar man tex-
turen på nytt när betraktningsvinkeln har ändrats mer än ett visst gränsvärde. På detta
sätt reduceras geometrin avsevärt, men om betraktningsvinkeln ändras ofta och mycket
måste texturen genereras om ofta, vilket tar lång tid.

I [REMO02] används dynamiskt uppdaterade impostors för renderingen. När träden
är nära används impostors för den bakre delen och riktig geometri för den del som är
vänd mot betraktaren.

I [SZIJ03] används impostors på ett annorlunda sätt. Ett litet ”lövmoln” positionerad i
mitten av trädet renderas varje frame till en textur. Lövverket bildas genom att texturen
mappas på polygoner som ritas på många ställen. I texturen ingår också djupinformation
som lagras i alfakanalen. Djupinformationen används vid djuptestet i renderingen för att
impostors ska kunna överlappa på ett korrekt sätt. Vertex- och pixel-shaders utnyttjas.
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3.  Översikt över metoden
Det centrala problemet som jag skulle lösa var hur man kan generera unika träd dyna-
miskt  med olika detaljnivåer. För att kunna göra det måste man definiera de olika de-
taljnivåerna. Eftersom vanlig OpenGL-grafikhårdvara skulle användas och realtids-
prestanda var viktigare än fotorealism var det ett naturligt val att använda polygonbase-
rad rendering. Detta istället för till exempel raytracing, se avsnitt 2.3. Den högsta detalj-
nivån som behövs är att rita enskilda löv som texturmappade polygoner eftersom minsta
betraktningsavståndet aldrig understiger ett antal decimeter. Alltså är den högsta detalj-
nivån full geometri i form av polygoner ut till en polygon för varje löv. Det återstår att
definiera de lägre detaljnivåerna, vilket är ett svårare problem.

Jag börjar med att gå igenom några notationer. Sedan beskrivs detaljnivåschemat.
Efter det följer en översiktlig genomgång av resten av metoden.

3.1. Notationer
Jag beskriver träd rekursivt hierarkiskt enligt följande:

Träd = Delträd (1)
Delträd = Huvudgren med Utgående grenar (2)
Utgående gren = Delträd eller Löv (3)
Första Huvudgrenen motsvaras alltså av stammen. I figur 1 illustreras regel (2) och

(3) i fallet att alla Utgående grenar ersätts av Delträd.

=            +

Figur 1 Uppdelning av Delträd i en Huvudgren och flera mindre Delträd.

En Huvudgren kan ha sympodiala skottsystem (sympodial growth, se [REFF88]). Den
typ av förgrening som beskrivs av regel (2) ovan är den som ger upphov till monopodi-
ala skottsystem (monopods, se [REFF88]).

De flesta typer av vegetation uppvisar förgreningsmönster som kan beskrivas på detta
sätt. Detta gör det möjligt att behandla både buskar, gräs, ris och örter på samma sätt
som träd. Därför kommer fortsättningsvis träd att beteckna alla typer av vegetationsob-
jekt som kan beskrivas på ovanstående sätt, och som alltså är möjliga att behandla med
min metod.

Vidare kommer fortsättningsvis stam att beteckna både stammar, grenar, kvistar och
stjälkar.

Barr och blad behandlas som specialfall av löv, men ur prestandasynpunkt är det bätt-
re att i praktiken behandla en hel grupp av barr som endast ett löv.
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3.2. Detaljnivåschema
Jag har gjort följande observationer:

1. Delar av träd liknar varandra på håll. Löv liknar varandra på håll. Den mest mar-
kanta skillnaden mellan olika löv är orienteringen. På ännu längre håll liknar hela
klumpar av löv varandra. På mycket långt håll kan det vara svårt att se skillnad
på två träd av samma art, förutsatt att man inte ser deras siluett tydligt.

2. Ett problem med billboards är parallaxfel inom billboarden eftersom objektet
som representeras av billboarden egentligen har en utsträckning i djupled, men
om man konsekvent bara använder billboards för objekt som har liten utsträck-
ning i djupled jämfört med avståndet till objektet så borde parallaxfel inte bli så
stora.

Dessa observationer och trädbeskrivningen i avsnitt 3.1 ledde mig till följande algo-
ritm som definition av detaljnivåerna:

draw(Träd, levelOfDetail):
draw(Delträd, levelOfDetail, 0)

draw(Delträd, levelOfDetail, branchingLevel):
if levelOfDetail == branchingLevel:

draw Blob
else:

draw Huvudgren
for each Utgående gren:

if isLeaf(Utgående gren):
draw Löv

else:
draw Delträd, levelOfDetail, branchingLevel + 1

Ovanstående definierar detaljnivå, levelOfDetail.
Alltså, vid en given detaljnivå genereras trädet rekursivt till en viss nivå på Utgående

gren. I stället för att substituera vidare med Delträd ritas hela Delträdet som en så kal-
lad blob. En blob är i princip en texturmappad polygon, alltså en variant av en billboard.
Den textur som mappas på polygonen föreställer ett Delträd. Texturen är förgenererad
och specifik för den aktuella trädarten. Det blir alltså en viss användning av instancing.
För att detta ska ge bra visuella resultat måste ganska hög detaljnivå användas även på
relativt långt avstånd, men förenklingen av geometrin blir ändå betydande.

Instancing används alltså för blobbarnas texturer vilket utnyttjar observation 1 ovan.
Observation 2 utnyttjas genom att när ett Delträd ritas som en billboard befinner sig
Delträdet långt bort och har en liten utsträckning i djupled jämfört med avståndet till
det.

Ovanstående algoritm definierar också förgreningsnivå, branchingLevel för både
stammar, blobbar och löv. Det är alltså det rekursionsdjup som ett objekt har enligt den
rekursiva trädbeskrivningen. Stammar har branchingLevel = 0, stora grenar har
branchingLevel = 1, och så vidare.

3.3. Val av modell
Det finns redan mycket forskning gjord om modeller, så det fanns ingen anledning att
utveckla en ny modell från grunden.

I det här arbetet behövs inte den naturtrogenhet som en mekanistisk modell kan ge; en
deskriptiv modell ger tillräckligt bra resultat visuellt sett. Det är önskvärt att kunna
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kontrollera trädens helhetsutseende, medan det inte är nödvändigt att kunna utforma
små delar i detalj; alltså borde modellen vara global-till-lokal. Detta resonemang ute-
sluter L-system. De möjligheter ickerekursiva modeller ger att kontrollera utseendet på
trädet överväger nackdelen att de inte har riktigt samma möjligheter att beskriva riktiga
träd fullt ut.

Modellen bör vara global-till-lokal genom att använda decomposition graphs och
konturer som i [BOUD03] för att möjliggöra detaljnivåschemat ovan. Ett sätt att repre-
sentera konturer implicit är att använda grenlängdsfunktioner vilket beskrivs i
[PRUS01]. En grenlängdsfunktion beräknar längden på en barngren givet dess position
på föräldergrenen. Detta görs faktiskt i [WEBE95], fast utan att några reflexioner görs
kring dessa idéer.

Framförallt deskriptiva modellers prestanda och möjligheter att fånga globala egen-
skaper gör dessa väl lämpade för mitt arbete.

Jag valde att utgå från modellen i [WEBE95], vilket är en deskriptiv, mestadels global-
till-lokal, och mestadels ickerekursiv modell. Jag har sedan gjort mindre förändringar,
men huvudprinciperna är de samma.

Följande observation stöder det sätt att beskriva siluetter som används i den valda
modellen:
• På både gran och björk (och många andra arter) bestäms höjden på trädet av hu-

vudstammens längd. Det gäller också att siluetten i stor utsträckning bestäms av
första ordningens grenars längder och vinklar.

Det kan också tilläggas att den rekursiva hierarkiska beskrivningen av träd i avsnitt
3.1 motsvaras väl av modellens uppbyggnad.

3.4. Transparens
Vidare har jag gjort nedanstående observationer:
• På håll ser ett träd inte ut som en ”klump på en pinne”, utan mer som ett ”såll”.

Träd har alltså öppningar i lövverket.
• På ännu längre håll flyter dessa öppningar ihop, så att trädet blir semitransparent,

vilket gör att bakgrunden lyser igenom. Detta syns tydligt när ett träd avtecknar
sig mot himlen. Himlens färg lyser då igenom trädet.

Se figur 2 för ett exempel på ett träd med hög grad av transparens.
Dessa observationer utnyttjas genom att tillåta semitransparens hos de texturer som

mappas på blobbar (de billboards som representerar Delträd). Hur denna transparens
uppstår beskrivs i avsnitt 6.3.

Användning av semitransparens kräver i princip att scenen ritas bakifrån och framåt.
Detta i sin tur kräver att polygonerna sorteras efter djup, men att göra en total sortering
av alla polygoner varje frame är otänkbart på grund av det stora antalet. För att lösa
detta problem har jag utvecklat en algoritm för approximativ sortering. Algoritmen
utnyttjar att alla blobbar på en högre nivå alltid är närmare än alla blobbar på en lägre
nivå, och att allra närmast är löven.
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Figur 2 Träd som uppvisar transparens.

3.5. Byggblock
Det nämnda detaljnivåschemat är inte tillräckligt för att uppnå bra prestanda. För att
optimera genereringen av träden kraftigt och samtidigt möjliggöra snabbare utritning
används så kallade byggblock, vilket är en form av instancing.

Ett byggblock är en hel förgenererad större kvist eller gren, inklusive texturer för
motsvarande blob. För varje trädart finns ett antal byggblock förgenererade. När sedan
ett träd ska genereras slutar den vanliga genereringen vid ett lägre rekursionsdjup än löv,
därefter väljs byggblock från de förgenererade byggblock som finns för den aktuella
trädarten. Byggblocken transformeras så som motsvarande gren vid vanlig generering
skulle ha transformerats förutom att byggblockets storlek behålls.

I figur 3 visas ett exempel på det principiella utseendet av tre olika byggblock. I detta
exempel består ett byggblock av en hel gren, men det är alltså tänkbart att använda
byggblock av andra storlekar också.

Figur 3 Principiellt utseende av tre olika byggblock.

Senare kommer begreppet instancingLevel att behövas. instancingLevel definieras
som det rekursionsdjup där byggblock ska börja användas. Om instancingLevel är 0
används ett byggblock för hela trädet, och då kan alltså antalet unika träd inte vara fler
än antalet tillgängliga byggblock. Om instancingLevel är 2 genereras stammen och
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första ordningens grenar för varje träd, medan byggblock används för andra ordningens
grenar.

Inom byggblocken används inte blobbar. Alltså har ett byggblock endast två detaljni-
våer: dels hela byggblocket som en blob, och dels hela geometrin.

Användningen av byggblock har nackdelen att de medför något mindre variationer,
men detta är endast ett litet problem eftersom det är svårt att se att olika kvistar är lika-
dana i ett träd. Det som framförallt ger upphov till variationen i en skog är de olika
trädens olika längd på stammen och variationen av första ordningens grenars längder
och vinklar.

3.6. Tiles
För större avstånd finns ytterligare en detaljnivå. Den består i princip bara av samma
träd som den vanliga detaljnivå 0, men många träd behandlas som en nod i scengrafen.
Denna nodtyp kallas tile. Detta gör att alla träd inom samma tile kan ritas ut samtidigt,
vilket ökar prestandan betydligt jämfört med att rita varje träd för sig.

Storleken på en tile kan varieras, men ett exempel på användning av tiles är att dela in
scenen i ett rutnät där varje ruta är en kvadrat med sidan 100 meter. Alla träd vars mitt-
punkter befinner sig inom samma ruta placeras i en tile. Detta visas i figur 4, där de små
cirklarna representerar enskilda träd.

Figur 4 Tileindelning av scen.

Det verkar inte behövas någon ytterligare egentlig detaljnivå. Däremot bör man på
mycket stora avstånd rita marken med en textur som är beroende av vegetationens för-
delning, alltså behandlar den ”detaljnivån” överhuvudtaget inte individuella objekt.
Däremot skulle objektens positioner kunna genereras utifrån en sådan
”fördelningstextur”.
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4. Systemöversikt
En förutsättning för att systemet ska kunna rendera vegetation är att de olika arter som
ska användas är definierade. En art definieras av dess parametrar enligt modellen och
eventuellt tillhörande texturer.

Genereringen och renderingen av en individ sker på följande sätt (se figur 5):

Generering
av individ

Generering
av geometri

Utritning

Artparametrar Individparametrar Geometri

Figur 5 Generering och rendering av individ.

Individen skapas genom att dess parametrar beräknas utifrån artens parametrar och ett
slumpfrö. Individen läggs till scenen som en nod i scengrafen. När renderingen av sce-
nen sker genereras individens geometri baserat på individparametrarna. Geometrin ritas
ut och återanvänds vid kommande frames.

Individparametrarna kan betraktas som en individs gener. Artparametrarna beskriver
hur generna varierar mellan olika individer av samma art. Eftersom modellen innehåller
stokastiska element kan två individer med samma gener få olika geometri om de har
olika slumpfrön.

Användningen av blobbar och byggblock kräver preprocessning av de arter som ska
användas innan riktiga scener kan renderas. Under preprocessningen genereras kvistar
och grenar i form av geometri vilken sparas som byggblock. Geometrin renderas också
till off-screen-buffertar. Resultaten sparas som texturer till blobbar. Sedan används de
genererade byggblocken för att rendera större grenar och hela träd till off-screen-
buffertar vilka också sparas som blobtexturer.

Algoritmen för att skapa byggblockens geometri, byggblockens blobbar och de vanli-
ga blobbarna blir följande:

for each byggblock:
generate(byggblock)
saveGeometry
saveBlob

for branchingLevel = instancingLevel - 1 downto 0:
// Genererar en gren av ordning branchingLevel
branch = generateBranch(branchingLevel)
render(branch, levelOfDetail=branchingLevel + 1)
saveBlob
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5.  Modell
Till det yttre är modellen i allt väsentligt den samma som i [WEBE95]. Det som ute-
lämnats är:
• S-formade stammar (nCurveBack),
• negativa värden på nCurveV (spiralformade stammar, men denna effekt kan upp-

nås med den nytillkomna funktionen stamvridning),
• negativa värden på Leaves och nBranches (fan mode),
• beskärning,
• vind,
• vertikal attraktion och
• lövorientering.
Se [WEBE95] för närmare beskrivning av ovanstående modellfunktioner. Däremot

har jag lagt till andra yttre funktioner som beskrivs i detalj i Appendix A. De viktigaste
av dessa är stamvridning, internodlängdskontroll och bättre kontroll av fyllotaxi.

Vidare har distinktionen mellan artparametrar och individparametrar införts. Detta
syns bland parametrarna genom att vissa parametrar har en tillhörande parameter som
beskriver hur den första parametern varierar mellan olika individer av samma art.
Mycket fler av parametrarna skulle kunna ha en sådan artvariationsparameter, nuvaran-
de parametrar är mest att betrakta som proof-of-concept.

I de följande avsnitten beskrivs hur jag internt har anpassat modellen för att fungera
med detaljnivåschemat.

5.1. Slumpserier
Förut delade alla Delträd på samma nivå slumpserie. Detta gjorde att genereringen av
ett Delträd i vissa fall kunde vara beroende av andra Delträd. Jag har ändrat detta, så att
varje Delträd har en separat slumpserie. Oberoendet är viktigt på korta avstånd då olika
detaljnivåer används inom samma träd, se avsnitt 6.9. Man måste då kunna reproducera
ett Delträd likadant både helt fristående, och som en del av hela trädgenereringen, då
också andra Delträd på samma nivå genereras.

5.2. Skalning av blobbar
Vid användningen av blobbar vill man ersätta en barngren med en blob av åtminstone
ungefär rätt storlek, utan att generera barngrenen. Hur jag löser detta beskrivs nedan.

Modellen är uppbyggd så att när en barngren ska genereras är dess längd given på
förhand från dess föräldergren. Detta är längden längs med barngrenens axel, som
eventuellt vrids och böjs, alltså kan man inte säga något om vilket utrymme som kom-
mer att upptas av barngrenen innan den är färdiggenererad, men längden kan användas
som en ungefärlig storlek.

Vidare mäts en bounding-box upp för alla blobbar och byggblock under blobgenere-
ringen. Detta är möjligt eftersom genereringen börjar med byggblocken och fortsätter
med blobbar av successivt högre ordning. Byggblocken skapas av löv och stammar
vilkas exakta geometri, och därmed utsträckning i rymden, är känd. Därefter används de
uppmätta storlekarna på byggblocken för att avgöra utsträckningen hos de blobbar som
har lägst ordning. Sedan används dessas storlek i sin tur för att beräkna utsträckningen
hos de blobbar som har näst minst ordning, och så vidare. Blobbarnas bounding-box
normaliseras genom att de skalas med inversen av längden av de grenar de represente-
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rar. Därmed kan man säga att de får den storlek de skulle ha haft om de grenar de repre-
senterar hade haft längden 1.

När en barngren ska ersättas med en blob skalas blobbens storlek med barngrenens
längd. Då får blobben med stor sannolikhet approximativt samma storlek som den er-
satta grenen.

5.3. Byggblock
När byggblock används behövs inte någon skalning utföras eftersom ett och samma
byggblock alltid har samma storlek.

Eftersom det normalt finns fler än ett byggblock (om inte användaren har specificerat
annat) så måste det finnas en mekanism för att välja byggblock. Nu väljs det byggblock
vars längd är närmast barngrenens önskade längd. En tänkbar förbättring är att addera
brus till den önskade längden för att få större variation.
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6.  Rendering
Detta arbetets bidrag ligger framförallt inom detta avsnitt, hur renderingen sker. Jag
börjar med att beskriva hur man ska använda nuvarande grafikhårdvara för att uppnå bra
prestanda. Sedan går jag i detalj in på olika aspekter av renderingen.

6.1. Vertex Buffer Object
Det har länge varit ett problem att överföra geometridata till OpenGL-grafikkort. De
gränssnitt som har funnits har antingen varit leverantörsspecifika eller inte haft tillräck-
ligt bra prestanda. Detta ändrades i och med att den officiella ARB-utökningen Vertex
Buffer Object (VBO) (se [OPEN03]) till OpenGL godkändes den 12 februari 2003. VBO
möjliggör mycket snabb överföring av vertex-data direkt till grafikkortets minne.

Jag har gjort omfattande prestandamätningar på VBO på Nvidia Geforce 4 Ti4600.
Man borde egentligen göra mätningar på fler grafikkort, men eftersom [NVID03] ger
liknande riktlinjer som slutsatserna nedan är resultaten troligtvis representativa åtmins-
tone för Nvidia:s andra nyare Geforce-kort. Jag har dragit följande slutsatser av mät-
ningarna:

1. Prestanda sjunker kraftigt när antalet vertices är fler än 64 K per buffert, men det
blir ingen ytterligare försämring av prestandan när antalet vertices ökar ytterliga-
re.

2. När samma buffert ritas om och om igen, fast med olika transformationer börjar
prestanda sjunka när antalet ritanrop överstiger 2048 per frame. När olika buf-
fertar används till varje ritanrop sjunker prestanda redan när antalet ritanrop
överstiger 256, men försämringen mattas sedan av och börjar igen på allvar först
vid över 4096 ritanrop per frame.

3. När varje buffert ritas två gånger eller fler (åtminstone om de ritas direkt efter
varandra) ökar prestanda om buffertarna är små.

I alla mätningar har det totala antalet ritade vertices per frame hållits konstant genom
att när antalet ritanrop har ökats har buffertstorleken minskats och tvärtom.

Man kan alltså använda fler ritanrop per frame om man använder samma geometri-
data (fast med olika transformationer) till flera objekt (slutsats 2 och 3). Det stöder an-
vändningen av byggblock.

Jag undviker att ha fler vertices än 64 K per buffert (slutsats 1) genom att byggblock-
en är relativt små och genom att inte generera hela trädet på högsta detaljnivån samti-
digt, se avsnitt 6.9.

6.2. Blobbar
Syftet med en blob är att rita ett tredimensionellt objekt om och om igen fast med bättre
prestanda än att rita hela den underliggande geometrin. Man vill också minska den alia-
sing som uppstår vid utritande av den underliggande geometrin då de ingående kompo-
nenterna i objektet var och en endast upptar enstaka pixlar eller ännu mindre av skär-
men.

En vanlig plan billboard är inte tillräcklig eftersom dessa bara innehåller objektets ut-
seende från en betraktningsvinkel medan grenar är starkt tredimensionella och alla be-
traktningsvinklar är möjliga (och troliga). Inte heller fungerar en vanlig dynamisk
impostor eftersom regenereringen tar för lång tid på grund av det stora antalet grenar
som ska representeras. Däremot fungerar en variant av axis-aligned billboards. Dessa
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har fördelen att de är statiska fast de ändå innehåller objektets utseende från flera be-
traktningsvinklar.

En blob består av 3 stycken 4-hörniga polygoner (quads). Den första polygonens plan
är parallellt med x-y-planet och har z-koordinat 0. Den andra polygonens plan är paral-
lellt med y-z-planet har x-koordinat 0. Den tredje polygonens plan är parallellt med x-z-
planet och har samma y-koordinat som mitten av den bounding-box som innesluter den
gren som representeras av blobben.

På de 3 polygonerna mappas texturer. Texturerna är genererade genom att den under-
liggande grenen renderas från 3 håll med ortografisk projektion till off-screen-buffertar.

Så långt är blobbar exakt likadana som vanliga axis-aligned billboards, men om man
bara gör så blir resultatet inte riktigt bra. För att visa detta behövs följande definitioner:

Låt O = något objekt som representeras av en blob.
Låt V = den vektor som går från betraktaren till mittpunkten av O.
Låt B = blobben som representerar O.
För varje polygon pi i B, låt vi = vinkeln mellan V och den av pi:s normaler som är

riktad mot betraktaren.
I figur 6 visas detta förenklat, där B endast består av två polygoner, p1 och p2.

v1

v2

p1

p2

V

Figur 6 Betraktare och blob.

Det första problemet är att de polygoner som har vi nära π /2 blir för framträdande, när
det borde vara tvärt om, eftersom dessa representerar O sämst. Ett till problem är att
användningen av semitransparenta texturer orsakar för hög täckningsgrad eftersom de
pixlar som täcks av två eller alla tre polygoner ritas fler gånger än en, och då får för
liten transparens. För att lösa detta används ett vertex-program. Se [OPEN02] för mer
information om vertex-program.

Vertex-programmets primära syfte är att uppnå att bara den av de 3 polygonerna som
har minst vi ritas, eftersom den polygonen representerar O bäst. Detta implementeras på
följande sätt: om vertex-programmet upptäcker att vi är för stor sätts vertexen till 0,
vilket resulterar i en degenererad polygon. Detta har den positiva bieffekten att prestan-
dan ökar på grund av det minskade antalet fragment som ritas.

Resultatet blir bättre, men inte tillräckligt bra. När man ändrar betraktningsvinkel,
ändras det plötsligt vilken polygon som visas, vilket inte ser bra ut. Detta fenomen kal-
las popping. För att åtgärda det har jag infört fading. Polygonerna försvinner inte plöts-
ligt, utan vid ett visst värde på vi börjar alfa att successivt minskas från 1 (total opacitet)
ner till 0 (total transparens). Vid ytterligare större värden på vi ritas inte polygonerna
alls. I figur 7 visas alfa som funktion av cos vi. Med den funktion som används i dia-
grammet ritas polygonerna för vi < arccos 0,2. Det beskrivna förfarandet leder till att det
ibland visas fler än en polygon samtidigt per blob, fast då är polygonerna semitranspa-
renta. Poppingen försvinner och det visuella resultatet blir mycket bra.
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Figur 7 Alfa som funktion av cos v.

6.3. Aliasing och transparens
I inledningen till förra avsnittet nämndes delmålet att reducera aliasing. Detta uppnås
också genom lösningen med blobbarna på grund av mipmapping. När blobtexturerna
genereras renderas grenen med en hög upplösning relativt storleken hos de primitiver
som används. Det blir då låg aliasing. Sedan, också som ett steg i preprocessningen,
skalas blobtexturerna till mindre storlekar i form av mipmappar. Under denna skalning
används filtrering, alltså anti-aliasing. När den resulterande blobben används upptar den
relativt litet skärmutrymme, men ändå betydligt mer än en pixel. Om den skulle ha
upptagit mindre utrymme än så, skulle istället en lägre detaljnivå, och alltså en större
blob, ha blivit vald. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att anti-aliasingen sker som en
del av preprocessningen, alltså vid genereringen av mipmapparna.

Det är också vid denna preprocessning som semitransparensen uppstår hos blobtextu-
rerna. Exempel: låt T = en textur föreställande löv och små kvistar. I princip består T av
helt transparenta och helt opaka punkter, inga semitransparenta. När T skalas ned och
filtreras uppstår semitransparenta punkter.

Med en traditionell lösning (se avsnitt 2.3.1) hade man inte låtit denna semitranspa-
rens uppkomma. Ett vanligt sätt att undertrycka semitransparens är att inte aktivera
blending vid renderingen och istället bara använda alpha-mask för att inte rita de punk-
ter som är helt transparenta (andra tröskelvärden är också möjliga). Om man inte använ-
der blending kan man genom att använda z-bufferten slippa alla sorteringsproblem, och
man kan också lättare uppnå högre prestanda eftersom varje punkt inte behöver ritas
mer än en gång, men då får man problem med aliasing. Anledningen till att aliasing
uppstår är att det är mycket svårt att på ett konsekvent sätt avgöra vilka punkter som ska
vara helt opaka respektive helt transparenta, när inga mellanting är tillåtna. Konsekven-
sen blir att de högfrekventa komponenterna inte filtreras bort på rätt sätt, utan istället
uppstår brus. Alltså gör semitransparensen i kombination med genereringen av
mipmappar att det endast uppstår låg aliasing.

6.4. Byggblock
Metoden med byggblock passar bra för användning med VBO. Ett helt byggblocks
vertices läggs i en statisk VBO, och dess indices i en annan VBO, också statisk. Vid
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utritningen behöver bara rätt transform läggas i Modelview-matrisen innan hela bygg-
blocket ritas ut med ett anrop, eller eventuellt flera om mer än ett material ingår.

De tester jag har gjort indikerar att lämplig instancingLevel oftast är 2. Om
instancingLevel är 1 blir det för dålig kontroll av trädets siluett och det blir även för
mycket upprepning. Om instancingLevel är 3 går det för långsamt eftersom det blir för
många ritanrop. Det stora antalet ritanrop beror på att byggblocken blir för små.

6.5. Utritningsordning
Ett väsentligt problem är att scenen måste ritas bakifrån och framåt, på grund av an-
vändningen av semitransparens. Ordningen som helt opaka objekt ritas ut i har ingen
betydelse, så dessa ritas ut först, men att sedan sortera alla enskilda semitransparenta
polygoner efter djup är orimligt på grund av det stora antalet. För att lösa detta problem
har jag utvecklat en algoritm för approximativ sortering. Algoritmen ges av följande
pseudokod:

depthMask(true)

for each branchingLevel:
for each tree:

// Rita stammar som inte är utsatta för fading.
tree.drawOpaqueStems(branchingLevel)

depthMask(false)

for each tile in back to front order:
tile.draw()

for each branchingLevel in ascending order:
for each tree in back to front order:

tree.drawBlobs(branchingLevel)
for each tree:

// Rita stammar som är utsatta för fading.
tree.drawFadingStems(branchingLevel)

for each species:
for each tree of species in back to front order:

tree.drawLeaves()

Ovanstående algoritm gör endast en mycket approximativ djupsortering, men det vi-
suella resultatet är ändå utomordentligt bra. Algoritmen utnyttjar att alla blobbar på en
högre nivå alltid är närmare än alla blobbar på en lägre nivå, och att allra närmast är
löven.

Approximationen får framförallt konsekvensen att blobbarna/löven inom ett och
samma träd ritas ut i en i princip slumpmässig ordning. På större avstånd är detta myck-
et svårt att upptäcka. Däremot kan man vid mycket små avstånd ibland se på vissa löv
att utritningsordningen inte är korrekt, men det intryck jag har fått är att detta inte inne-
bär något större visuellt problem.

En annan konsekvens är att överlappande träd inte får helt korrekt utritningsordning,
eftersom algoritmen gör en totalordning av träden, med avseende på trädens mittpunk-
ter. I fallet med två överlappande träd kommer exempelvis alla blobbar på nivå 1 ritas
för det bortre trädet innan någon enda blob på nivå 1 ritas för det närmre trädet. Detta
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fel uppstår ganska sällan, och torde bara vara framträdande när två eller flera träd har
mittpunkter som är mycket nära varandra.

En möjlig utökning är att exempelvis använda depth peeling (se [EVER02]) för en
helt korrekt djupsortering, men detta skulle troligtvis endast ha en marginell visuell
betydelse.

För att kunna rita alla blobbar på en viss nivå samtidigt, utan texturbyten mellan träd
av olika arter, används stora texturer. Blobtexturen för en viss nivå innehåller texturerna
för alla arter och byggblock. Den textur som ska användas till en viss polygon väljs från
den stora texturen med hjälp av texturkoordinaterna.

6.6. Jämna övergångar mellan detaljnivåer
Jag har infört jämna övergångar mellan de olika detaljnivåerna genom enkel crossfa-
ding.

Att crossfada blobbar och löv är enkelt eftersom det är svårt att se om utritningsord-
ningen är korrekt, men att crossfada stammar är svårare, för det gäller att stammarna
ritas i rätt ordning jämfört med blobbar och löv. Det är inget problem när stammarna
ritas helt opaka, men när crossfading används måste en mer raffinerad teknik användas.

Betrakta ett träd med levelOfDetail = d. Kalla det A. Låt A övergå till levelOfDe-
tail = d + 1. Kalla det B. A har stammar med branchingLevel <= d - 1, sedan används
blobbar. B har stammar med branchingLevel <= d. De enda stammar som B har men
som inte A har är alltså de som har branchingLevel = d. Alla B:s blobbar har
branchingLevel > d. Gör då så här:

1. Rita alla A:s stammar helt opaka.
2. Rita B:s stammar som har branchingLevel = d semitransparenta.
3. Rita B:s blobbar efter B:s stammar.
Algoritmen i avsnitt 6.5 uppfyller detta förutsatt att de av B:s stammar som har

branchingLevel < d inte ritas.
Resultatet blir tillräckligt bra, även om övergångarna fortfarande är möjliga att notera.

6.7. Stamgenerering
Stammars geometri genereras som följer:
• Generera punkter (koordinater och normaler) för ett tvärsnitt av stammen i för-

väg.
• Transformera tvärsnittet enligt rotationerna, translationerna och skalningarna för

varje stamsegment.
• Bind ihop stamsegmentens transformerade punkter med triangelstrippar.
• Applicera texturkoordinater beroende på positionen längs med stammen.
Olika tvärsnitt används till stammars geometri beroende på avståndet. Exempelvis

behövs inte många trianglar användas till huvudstammen på de avstånd när
levelOfDetail = 0, alltså när redan första nivån av utgående grenar ersätts med blobbar.

6.8. Blending
Det visade sig inte fungera att använda den vanliga blending-funktionen
BlendFunction(SRC_ALPHA, ONE_MINUS_SRC_ALPHA) . Den orsakar fel vid gene-
reringen av blobbarna. Dessa fel fortplantar sig och förvärras vilket resulterar i att blob-
ben för nivå 0 blir näst intill helt transparent. Anledningen till detta fenomen följer ned-
an.
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Att använda BlendFunction(SRC_ALPHA, ONE_MINUS_SRC_ALPHA)  innebär
följande tolkning av de olika kanalerna i texturer: alfakanalen är transparensen i varje
punkt och färgkanalerna i en punkt är den färg punkten skulle ha haft om den hade varit
helt opak. Man kan alltså ändra transparensen i en punkt genom att endast ändra alfaka-
nalens värde. Färgen och transparensen är helt separerade. Detta resulterar i två pro-
blem.

Det första är vid den nedsampling av bilder som sker vid genereringen av mipmappar.
Vid normal nedsampling sker nedsamplingen i varje kanal oberoende av varandra. Då
tillåts helt transparenta punkters färg i originalbilden påverka semitransparenta punkters
färg. Exempel (1 punkt i den nedsamplade bilden motsvaras av 4 punkter i originalbil-
den), visas i figur 8: 2 av punkterna är svarta och helt transparenta, 2 av punkterna är
vita och helt opaka. Detta borde resultera i en vit punkt som är till hälften transparent.
Punkten blir mycket riktigt till hälften transparent, men grå, eftersom färgerna har blan-
dats även från de helt transparenta punkterna.

0%

100%

100%

0%

50%

50%

Önskat
resultat:

Faktiskt
resultat:

Figur 8 Fel vid nedsampling (värdena anger transparens).

Detta problem går att åtgärda genom att göra en egen nedsamplingsfunktion för gene-
reringen av mipmapparna.

Det andra problemet är svårare att lösa. Det uppstår vid genereringen av blobbarna.
BlendFunction(SRC_ALPHA, ONE_MINUS_SRC_ALPHA)  gör att bakgrundsfärgen
som används vid genereringen av blobbarna påverkar blobbarnas färg.

Exempel, visas i figur 9: en vit till hälften transparent punkt ska ritas på en bakgrund
som består av en svart helt transparent punkt. Eftersom bakgrunden är helt transparent
borde detta resultera i en vit till hälften transparent punkt. Punkten blir till hälften trans-
parent vilket är korrekt, men istället för vit blir punkten grå. Detta hade varit korrekt om
denna rendering hade utgjort slutresultatet, men eftersom resultatet ska användas som en
textur har detta gjort att punktens färg har ändrats.
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Figur 9 Felaktig blending vid texturgenerering (värdena anger transparens).

Jag började fundera på om detta problem kunde lösas genom att använda en annan
blending-funktion vid genereringen av blobbarna, men det visade sig att de blending-
funktioner som finns som standard i OpenGL inte är tillräckliga för det.

Sedan insåg jag att problemen försvinner om man genomgående använder blending-
funktionen BlendFunction(ONE, ONE_MINUS_SRC_ALPHA) . Den blending-
funktionen har en annan tolkning av kanalerna i texturer: alfakanalen är transparensen i
varje punkt och färgkanalen i en punkt är den färg punkten har om inget ljus kommer
bakifrån. Om punktens transparens ökar kommer alltså färgintensiteten att minska. Det
går att konvertera en textur som är gjord för BlendFunction(SRC_ALPHA,

ONE_MINUS_SRC_ALPHA) till en textur enligt denna nya tolkning genom att multiplice-
ra färgen i varje punkt med alfavärdet för att få den nya färgen, och behålla alfavärdet.
Färgen och transparensen är alltså redan kombinerad i färgkanalen. Den nya blending-
funktionen ska användas både vid genereringen av blobbarna och vid den slutliga rende-
ringen.

Den normala metoden för nedsampling som används vid genereringen av mipmappar
fungerar på rätt sätt med den nya blending-funktionen. Med den metoden påverkar totalt
transparenta punkters färg i originalbilden semitransparenta punkters färg. Detta är
korrekt, eftersom de totalt transparenta punkternas transparens ska påverka den nya
punktens färg, och transparensen ingår i färgkanalerna.

Också problemet vid genereringen av blobbarna försvinner med den nya blending-
funktionen förutsatt att den ursprungliga bakgrundsfärgen är svart och totalt transparent.
Samma exempel som ovan fast med annat resultat, visas i figur 10: en vit till hälften
transparent punkt ska ritas på en bakgrund som består av en svart totalt transparent
punkt. Eftersom punkten är till hälften transparent har den färgvärde grå (färgvärdet
består av färgen kombinerad med transparensen enligt ovan). Med den nya blending-
funktionen resulterar det i en till hälften transparent punkt med färgvärde grå, vilket är
samma som den punkt som ritades från början. Detta är korrekt eftersom bakgrunden
var totalt transparent.

100%+ 50%50%

Figur 10 Korrekt blending vid texturgenerering (värdena anger transparens).

Däremot introducerar den nya blending-funktionen ett annat problem. Det uppstår vid
crossfadingen vid övergångar mellan detaljnivåer, och vid fadingen av polygoner i
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blobbar. Färgvärdet för alla punkter i objekten måste multipliceras med denna nya
transparens. När det gäller transparenta texturer så är dessa redan förberedda, men den-
na dynamiska transparens kan inte beräknas i förväg på samma sätt. Ett tänkbart sätt att
lösa detta är att ändra materialegenskaperna dynamiskt genom att använda
ColorMaterial  och Color , men detta fungerar inte om man använder material med
SPECULAR ≠ 0, eftersom ColorMaterial  som mest bara kan ändra AMBIENT och
DIFFUSE samtidigt (man vill minimera antalet materialbyten). I stället utökade jag det
vertex-program som ändå används (se avsnitt 6.2). Lösningen blev att i vertex-
programmet multiplicera den resulterande ljusintensiteten med den totala fadingens
alfavärde. Detta får samma effekt som att multiplicera varje punkts färgvärde med den
totala fadingens alfavärde.

Det finns fortfarande ett olöst problem med blendingen. Detta visar sig vid
crossfadingen som används under övergångar mellan detaljnivåer.

Exempel: en totalt opak punkt som ska ritas i båda detaljnivåerna. När första detaljni-
vån ritas används ett alfavärde ≠ 1 eftersom det är en crossfading. Då kommer bak-
grundsfärgen att blendas in, och punkten får en delvis annan färg. När sedan den andra
detaljnivån ritas används också ett alfavärde ≠ 1, så den felaktiga färg som uppstod efter
första punkten kommer delvis att behållas. Resultatet blir att punkten får en färg som är
influerad av bakgrundsfärgen, vilket är fel eftersom punkten ska vara helt opak.

Visuellt syns detta framförallt mitt under övergångar som att objekt är mer transpa-
renta än de ska vara. Ett korrekt sätt att göra detta ska få samma resultat som om de
båda detaljnivåerna ritades till varsin tom buffert, blendades ihop med crossfadingens
alfavärde och sedan ritades mot bakgrunden i den riktiga bufferten.

6.9. Detaljnivåer
Valet av olika detaljnivåer beroende på avstånd går till som följer.

Betrakta ett vegetationsobjekt O i scengrafen. Låt d = avståndet från betraktaren till
mitten av O. Definiera två funktioner, L och H, från mängden av alla d till mängden av
alla levelOfDetail (definieras i avsnitt 3.2) enligt följande: L ger huvuddetaljnivån och
är definierad för alla d. För de d då också H är definierad används crossfading. Då är H
den högre detaljnivån, alltså är H(d) = L(d) + 1 för de d då H är definierad.

Fallet L(d) = max levelOfDetail behandlas speciellt. Då är utgångspunkten att O ritas
med detaljnivå = max levelOfDetail - 1. Behandla sedan varje första ordningens gren,
B,  separat enligt följande. Låt b = avståndet från betraktaren till mitten av B. Definiera
en funktion F från mängden av alla b till mängden { låg, fade, hög }. Om F(b) = låg
ritas B med detaljnivå = max levelOfDetail - 1. Om F(b) = hög ritas B med detaljni-
vå = max levelOfDetail. Om F(b) = fade görs en crossfading mellan detaljnivåerna
max levelOfDetail - 1 och max levelOfDetail.

På detta sätt ritas bara de grenar som är närmast betraktaren med den högsta detaljni-
vån. Annars skulle följande situation kunna uppstå: betraktaren står mitt under ett 20
meter högt träd och hela trädet ritas med den högsta detaljnivån. Det vore onödigt efter-
som toppen dels befinner sig långt från betraktaren, och dels för att toppen också är
skymd av de nedre grenarna.

I figur 11 visas ett exempel på en uppsättning detaljnivåfunktioner. I detta fall är
max levelOfDetail = 3.
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Figur 11 Exempel på detaljnivåfunktioner (odef = odefinierad).

Detaljnivån för tiles (se avsnitt 3.6) väljs enligt följande. Betrakta en tile T i scengra-
fen. Låt d = avståndet från betraktaren till mitten av T. Definiera en funktion F från
mängden av alla d till mängden { låg, hög }. Om F(d) = låg ritas alla vegetationsobjekt i
T samtidigt. Om F(d) = hög infogas alla vegetationsobjekt i T som noder i scengrafen.
Noderna kommer då att behandlas individuellt enligt ovan. När F(d) = låg tas dessa
noder bort från scengrafen.

Jag har definierat de ovan nämnda funktionerna efter empiriska studier. Genom att
omdefiniera dessa funktioner kan den visuella kvaliteten varieras beroende på hårdva-
rans prestanda. Det gör det möjligt att ta tillvara prestandan hos framtidens snabba dato-
rer.



Implementationen

35

7. Implementationen
Implementationen är skriven i C++ på Windows. Huvudresultatet utgörs av två nodtyper
till Gizmo3D, Tree  och Tile , vilka representerar ett vegetationsobjekt respektive en
tile (se avsnitt 3.6). Gizmo3D används som grafik-API. Jag har skrivit två exempelap-
plikationer, Designer och Forest, som använder sig av Tree  och Tile . Designer är ett
enkelt program som kan användas för att designa nya trädarter. Forest är ett program
som genererar och visar en större skog vilken man interaktivt kan färdas i.

Klasserna Tree  och Tile , alltså nodtyperna för scengrafen, ansvarar för att beräkna
detaljnivåer enligt avsnitt 6.9, men i övrigt delegerar de allt arbete till paketen Model

och Renderer . Den största delen av implementationen utgörs av just dessa två paket.
Model  genererar trädens geometri och styr preprocessningen av arter, men vet inga
detaljer om hur renderingen sker. Lågnivårenderingskoden ligger i Renderer .

Model Renderer

Tree

Tile

nn

Figur 12 Översiktligt klassdiagram.

I paketet Model  finns också funktioner för att läsa träddefinitionsfiler. Det finns möj-
lighet att importera träddefinitioner från [WEBE95], men för att kunna utnyttja alla
funktioner bör det nyutvecklade formatet TDF användas som beskrivs i Appendix A.

7.1. Paketet Model
Model  utgörs utåt av fasaden Tree  och paketet Species . Tree  representerar modellen
för en individ. I Species  finns de klasser som representerar modellerna för arter.

Species

TreeOutputTree

ConcreteTree

Figur 13 Klassdiagram för Model.



Matematisk generering och realtidsrendering av vegetation i Gizmo3D

36

I Species  finns hjälppaketet Reader  som läser träddefinitionsfiler. Resultatet av en
sådan inläsning fylls i en Parameters -struktur. Det går även att direkt fylla i en
Parameters -struktur. Sedan kan man skapa ett Species -objekt med Parameters -
strukturen. Species -objektet representerar en art. Vid skapandet av detta objekt utförs
preprocessningen av arten.

Reader
ParametersSpecies

Figur 14 Klassdiagram för Model::Species.

Species -objektet kan sedan skapa en individ i form av ett ConcreteTree -objekt.
Detta objekt har den yttre fasaden Tree . Individobjektet kan på begäran generera geo-
metrin för hela eller delar av trädet. Genom att skapa ett objekt som implementerar
gränssnittet OutputTree  kan man ta emot geometrin från individobjeketet.

7.2. Paketet Renderer
Kärnan i Renderer  utgörs av ett objekt av klassen ConcreteRenderer  som är en
singleton. Detta objekt ansvarar för utritningen av alla träd som finns i scenen. Använ-
daren aktiverar detta objekt genom att lägga till en nod av klassen Forest  i sin scen.
ConcreteRenderer -objektet har den yttre fasaden Renderer .

Renderer Tree TileSpecies

VBO

Forest

ConcreteSpecies

nn

ConcreteTree
nn

ConcreteRenderer
<<singleton>>

nn nn

ConcreteTile

nn

nn

Figur 15 Klassdiagram för Renderer.

Klassen ConcreteSpecies  representerar de delar av renderingen som är gemensam
för en art. Den har den yttre fasaden Species . ConcreteSpecies -objekt skapas med
hjälp av ConcreteRenderer -objektet.

Klassen VBO representerar en VBO med tillhörande indexbuffert. Varje art lagrar sina
byggblock i form av VBO-objekt.

En individ representeras av klassen ConcreteTree , vilken har den yttre fasaden
Tree . Varje individ som ska ritas ut måste ha ett ConcreteTree -objekt. Dessa skapas



Implementationen

37

av respektive arts ConcreteSpecies -objekt. Den geometri som är specifik för en
individ, alltså den geometri som inte utgörs av byggblock, lagras i ett VBO-objekt.

ConcreteRenderer -objektet känner till vilka arter som finns och vilka individer
som ska ritas ut. När scenen ska ritas ut delegerar den utritningen av respektive kompo-
nenter i rätt ordning till art- och individobjekten.

ConcreteSpecies -objekten känner också till vilka individer som finns av respekti-
ve art och ansvarar för delegeringen till dessa under vissa delar av renderingen.

Tiles representeras av klassen ConcreteTile  på samma sätt som individer repre-
senteras av ConcreteTree . ConcreteTile  har den yttre fasaden Tile .

7.3. Yttre fasad
Paketen Model  och Renderer  har alltså följande yttre fasad:
• Tree  från Model ,
• OutputTree  från Model ,
• Parameters från Model::Species ,
• Species  från Model::Species ,
• Reader  från Model::Species ,
• Tree  från Renderer ,
• Tile  från Renderer ,
• Species  från Renderer ,
• Forest  från Renderer  och
• Renderer  från Renderer .

Tree
(from Model)

OutputTree
(f rom Model )

Tree
(from Renderer)

Tile
(f ro m Rende rer)

Species
(f rom Rende re r)

Forest
(f rom Ren derer)

Renderer
(from Renderer)

Species
(from Species)

Parameters
(from Species)

Reader

(from Species)

Figur 16 Fasadens klassdiagram.

Det är denna yttre fasad som scengrafnoderna av klasserna Tree  och Tile  använder.
Objekt av dessa klasser skapar Renderer::ConcreteTree - respektive

Renderer::ConcreteTile -objekt via fasaden ovan för att rita ut sig.
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8. Resultat
Resultaten är uppmätta på en dator med Intel Pentium 4-processor på 1,7 GHz, 1 GB
RAM och Nvidia Geforce 4 Ti 4600-grafikkort.

Den totala preprocessningstiden för arten i A.5 är 4,4 sekunder. Det inkluderar genere-
ring av 5 byggblock, blobbar för dessa byggblock och ytterligare 2 blobbar för de lägsta
detaljnivåerna.

I figur 17 - figur 20 på de följande sidorna visas ett antal skogsscener från programmet
Forest (se kapitel 7). Som en parentes kan nämnas att gräset på marken också är genere-
rat med samma vegetationsmodell som träden, däremot sker renderingen med en mycket
nedbantad variant av den metod som introduceras i [PERB01].

I tabellen nedan visas prestanda och antalet utritade träd på respektive detaljnivå för
var och en av dessa scener. Som syns i tabellen sjunker prestandan när flera träd visas
på den högsta detaljnivån. Däremot är prestandan mycket bra på större avstånd, fast
många fler träd är synliga och ritas då. Därmed finns det anledning att optimera den
högsta detaljnivån, för att få lika goda prestanda även där.

Tabell 1 Prestanda.

Scenen visas i figur 17 figur 18 figur 19 figur 20
Framerate (Hz) 18,8 12,5 23,5 30,0
Ritade träd med levelOfDetail = 3 1 3 0 0
Ritade träd med levelOfDetail = 2 6 3 5 0
Ritade träd med levelOfDetail = 1 48 41 47 35
Ritade träd med levelOfDetail = 0 164 170 169 244
Ritade tile-träd 294 292 284 4756
Summa antal ritade träd 513 509 505 5035
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Figur 17 Skogsscen med en grangren på nära håll.

Figur 18 Skogsscen med en björk på nära håll.
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Figur 19 Skogsscen med björkar i förgrunden.

Figur 20 Skogsscen, översiktsbild.
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I figur 21 - figur 24 nedan visas de 4 olika detaljnivåerna för ett träd av arten i A.5. Som
synes är nivå 2 och 3 nästan identiska på detta avstånd. Den enda egentliga skillnaden är
att det blir lite mer aliasing på nivå 3 på grund av att avståndet är för stort för den nivån.
Normalt används nivå 3 bara för vissa grenar av träd på riktigt små avstånd.

Figur 21 levelOfDetail = 0. Figur 22 levelOfDetail = 1.

Figur 23 levelOfDetail = 2. Figur 24 levelOfDetail = 3.
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I figur 25 visas en scen med andra arter (inga riktiga texturer används, alla är automat-
genererade). Löv- och barrträdets parametrar har importerats från [WEBE95]. Kaktusen
är inspirerad av en kaktus i [WEBE95]. Detta visar metodens giltighet även för andra
arter.

Figur 25 Scen med andra arter.
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9. Slutsatser
Jag har presenterat en metod för att matematiskt generera och rendera vegetation i real-
tid. Med denna metod kan man automatiskt fylla en hel skog med unika träd som sedan
kan presenteras interaktivt med hög renderingskvalitet på dagens hårdvara.

Metodens viktigaste egenskap är att den med mycket liten aliasing kan rendera scener
med många unika individer. För att uppnå realtidsprestanda användes ett hierarkiskt
detaljnivåschema som möjliggjorde generering av vegetation på önskad detaljnivå on-
the-fly. Detaljnivåschemat var texturbaserat och använde artgemensamma texturer. Det
viktigaste bidraget var att jag kombinerade detta detaljnivåschema med användning av
semitransparens, vilket gjorde det möjligt att uppnå låg aliasing.

Jag har också introducerat en ny metod för approximativ djupsortering för att lösa
problemet med korrekt utritningsordning. Vidare användes i detaljnivåschemat en vari-
ant av axis-aligned billboards, kallad blob. Dessutom snabbades genereringen upp ge-
nom att små byggblock bestående av mindre grenar användes.

Nedan följer ett antal förslag på fortsatt arbete med metoden:
• Vidareutveckla blobbarna. En idé är att förutom den vanliga texturen också gene-

rera en normal-map. Detta skulle möjliggöra korrekt ljussättning för varenda tex-
el. En till idé är att använda någon form av volymetriska texturer, exempelvis
som i [SZIJ03] för blobbar. Det skulle kunna ge bättra djupkänsla inom blobbar.

• Förbättra djupsorteringen. Ett sätt att göra detta är att använda depth peeling (se
[EVER02]) för en helt korrekt sortering. Ett annat, också delvis approximativt,
men ändå mer exakt än nuvarande metod, är att sortera varje objekt efter de 8
huvudriktningarna. Sorteringsresultaten sparas som indexlistor. När objektet ska
ritas ut väljs en av de 8 listorna utifrån vilken av huvudriktningarna som betrakt-
ningsvinkeln ligger närmast.

• Generera blobbar dynamiskt. Nu är blobbar gemensamma för alla individer av
samma art, men man skulle kunna tänka sig en metod där man i viss mån genere-
rar blobbar för varje enskild individ.

• Inför fler mellanliggande detaljnivåer. Exempelvis skulle man för byggblock
kunna ha en eller flera detaljnivåer mellan de två befintliga nivåerna (byggblock-
et som endast en blob respektive full geometri).

• Generera blobbar för flera grenar på varje nivå. Nu finns risken att det inte går att
välja en gren för blobgenerering som är representativ för alla grenar.

• Förbättra modellen: variera barngrenars position på föräldergrenen stokastiskt,
fler artvariationsparametrar (se kapitel 5).

• Inför självskuggning. Ett sätt att göra detta är att använda probabilistisk ljussätt-
ning som i [REEV85].

• Korrigera problemet med blendingen vid övergångar mellan detaljnivåer (se av-
snitt 6.8).

• Använd occlusion query som i [MICI02] för att inte rita skymda objekt och för
att anpassa detaljnivån efter hur synliga objekten är.

Avslutningsvis tror jag att texturbaserad rendering kommer att fortsätta utvecklas och få
många användningsområden i framtiden, varav jag har visat att vegetationsrendering är
ett av dessa.



Matematisk generering och realtidsrendering av vegetation i Gizmo3D

44

Referenser
[BLOO85] J. Bloomenthal. Modeling the Mighty Maple. Proceedings of SIGGRAPH

’85. I Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, 1985,
ACM SIGGRAPH, sidan 305-311.

[BOUD03] Frederic Boudon, Przemyslaw Prusinkiewicz, Pavol Federl, Christophe
Godin och Radoslaw Karwowski. Interactive design of bonsai trees.
Kommer i Proceedings of Eurographics 2003, 2003.

[DEUS98] O. Deussen, P. Hanrahan, M. Pharr, B. Lintermann, R. Mech och P.
Prusinkiewicz. Realistic modeling and rendering of plant ecosystems.
Computer Graphics, 32(3), SIGGRAPH 98 Conference Proceedings.

[DEUS02] Oliver Deussen, Carsten Colditz, Marc Stamminger och George Drettakis.
Interactive Visualization of Complex Plant Ecosystems. I IEEE
Visualization, oktober 2002.

[EVER02] Cass Everitt. Interactive Order-Independent Transparency. Nvidia
Corporation, 2002,
http://developer.nvidia.com/object/Interactive_Order_Transparency.html,
2004-01-15.

[IDVI03] Interactive Data Visualization, Inc. SpeedTreeRT (mjukvara). 2003,
http://www.idvinc.com/, 2003-10-01.

[LINT99] Bernd Lintermann och Oliver Deussen. Interactive Modeling of Plants. I
IEEE Computer Graphics & Applications, vol 19(1), jan/feb 1999.

[MEYE00] Alexandre Meyer, Fabrice Neyret. Multiscale Shaders for the Efficient
Realistic Rendering of Pine-Trees, 2000.

[MEYE01] Alexandre Meyer, Fabrice Neyret, Pierre Poulin. Interactive rendering of
trees with shading and shadows. I Eurographics Workshop on Rendering,
juli 2001.

[MICI02] P. Micikevicius, C. E. Hughes, J. M. Moshell.  Interactive Forest Walk-
through. Computer Science Technical Report CS-TR-02, 2002.

[NVID03] Nvidia. Using Vertex Buffer Objects. 2003,
http://developer.nvidia.com/object/using_VBOs.html, 2004-01-15.

[OPEN02] The OpenGL Architecture Review Board. ARB_vertex_program. 2002,
http://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/registry/ARB/vertex_program.txt,
2004-01-15.

[OPEN03] The OpenGL Architecture Review Board. ARB_vertex_buffer_object.
2003, http://oss.sgi.com/projects/ogl-
sample/registry/ARB/vertex_buffer_object.txt, 2004-01-15.

[OPPE86] P. Oppenheimer. Real Time Design and Animation of Fractal Plants and
Trees. Proceedings of SIGGRAPH ‘86. I Computer Graphics
Proceedings, Annual Conference Series, 1986, ACM SIGGRAPH, sidan
55-64.



Referenser

45

[PERB01] F. Perbert och M. Cani. Animating prairies in real-time. I 2001 ACM
Symposium on Interactive 3D Graphics, 2001, sidan 103-110.

[PRUS96] Przemyslaw Prusinkiewicz, Mark Hammel, Jim Hanan och Radomír
Mech. L-systems: from the theory to visual models of plants. I M. T.
Michalewicz, editor, Proceedings of the 2nd CSIRO Symposium on
Computational Challanges in Life Sciences. CSIRO Publishing, 1996.

[PRUS00] Przemyslaw Prusinkiewicz. Simulation Modeling of Plants and Plant
Ecosystems. Communication of the ACM, 43(7), sidan 84-93, 2000.

[PRUS01] Przemyslaw Prusinkiewicz, Lars Muendermann, Radoslaw Karwowski,
och Brendan Lane. The use of positional information in the modeling of
plants. Proceedings of SIGGRAPH 2001, 2001, sidan 289-300.

[REEV85] W. T. Reeves och R. Blau. Approximate and probabilistic algorithms for
shading and rendering structured particle systems. I Computer Graphics
(SIGGRAPH 85 Proceedings), 19(3):313-322, 1985.

[REFF88]. P. de Reffye, C. Edelin, J. Françon, M. Jaeger och C. Puech. Plant models
faithful to botanical structure and development. I J. Dill, editor, Computer
Graphics (SIGGRAPH ‘88 Proceedings), volym 22, sidan 151-158. ACM
SIGGRAPH, augusti 1988.

[REMO02] Inmaculada Remolar, Miguel Chover, Óscar Belmonte, José Ribelles,
Cristina Rebollo. Real-Time Tree Rendering. Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos. Universitat Jaume I, Castellón, Spanien, 2002.

[SAAB04] Saab Training Systems AB. Gizmo3D (mjukvara). 2004,
http://www.tooltech-software.com/, 2004-01-15.

[SEGA03] Mark Segal och Kurt Akeley. The OpenGL Graphics System: A
Specification (Version 1.5). 2003,
http://www.opengl.org/documentation/specs/version1.5/glspec15.pdf,
2004-01-15.

[STAM01] M. Stamminger och G. Drettakis. Interactive sampling and rendering for
complex and procedural geometry. I S. Gortler och C. Myszkowski,
editor, Rendering Techniques 2001, sidan 151-162. Eurographics,
Springer-Verlag, Wien, 2001.

[SZIJ03] Gábor Szijártó, József Koloszár. Hardware Accelerated Rendering of
Foliage for Real-time Applications. SCCG 2003, Budmerice, Slovakien,
2003.

[WEBE95]. J. Weber och J. Penn. Creation and rendering of realistic trees. I R. Cook,
editor, Computer Graphics (SIGGRAPH ‘95 Proceedings), sidan 119-128.
ACM SIGGRAPH, augusti 1995.



Matematisk generering och realtidsrendering av vegetation i Gizmo3D

46

Appendix A. Modellparametrar
Jag kommer här att beskriva modellen och dess parametrar genom att beskriva filfor-
matet TDF. TDF är ett nyutvecklat format, inspirerat av formatet som används i
[WEBE95], som erbjuder möjligheten att specificera alla modellens parametrar.

För introduktion till modellen, motiveringar till utformningen och matematiska de-
taljer, se [WEBE95]. Beskrivningen här koncentreras runt hur parametrarna styr trädets
utseende i stort, förutom för nytillkomna parametrar som beskrivs mer ingående.

Jag börjar med att beskriva syntaxen på TDF-filer. Sedan beskrivs vissa allmänna
egenskaper hos modellen. Efter det beskrivs alla parametrar innan jag avslutar med ett
komplett exempel.

A.1. Syntax på TDF-filer
TDF-filer börjar alltid med strängen ”TDF” följt av radslut. Sedan följer innehållet.
Detta består av en ström av nyckel-värde-par. Nyckeln är namnet på en parameter. Vär-
det är något av följande:
• ett tal,
• en sträng,
• en vektor bestående av tal,
• en vektor bestående av vektorer av tal eller
• en vektor bestående av vektorer av nyckel-värde-par, alltså undersektioner.
Nycklar och värden är åtskilda av blanksteg, tabbar och/eller radslut. Namnen på pa-

rametrar är skiftlägeskänsliga. Se avsnitt A.5 för ett exempel på hur syntaxen ser ut i
praktiken.

A.2. Allmänt om modellen
Alla mått har enheten meter. Alla vinklar är i grader.

Koordinatsystemet för roten av trädet är orienterat så att x-axeln är riktad åt höger, y-
axeln är riktad uppåt och z-axeln är riktad mot betraktaren. Sedan används ett lokalt
koordinatsystem för varje del av trädet. Det lokala koordinatsystemets y-axel är konsek-
vent orienterad längs med den aktuella grenens axel, medan x-axelns och z-axelns ori-
enteringar varierar.

Vissa modellparametrar är normalfördelade stokastiska variabler. Dessa beskrivs av
två parametrar i TDF-filen. Väntevärdet ges av en parameter med samma namn som
modellparametern. Halva standardavvikelsen ges av en parameter med ”V” lagt till mo-
dellparameterns namn. Varje gång dessa modellparametrar ska användas evalueras dem,
de stokastiska variablerna får alltså nya utfall varje gång de används.

Exempel: modellparametern downAngle ges av parametrarna downAngle  och
downAngleV  i filen. downAngle är då en normalfördelad stokastisk variabel med vän-
tevärde = downAngle  och standardavvikelse = 0,5 �  downAngleV .

En artvariationsparameter är en stokastisk variabel som endast evalueras när en ny
individ skapas. Sedan behåller individen det värde den fick när den skapades. En artva-
riationsparameters standardavvikelseparameter har ”SV” istället för ”V” lagt till modell-
parameterns namn.

En sökväg pekar ut en specifik gren i ett träd. För att förklara hur sökvägar är upp-
byggda måste först grenindex definieras.
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Ett grenindex är ett heltal som pekar ut en barngren på en föräldergren. Indexet anger
ordningen på föräldergrenen räknat inifrån. Barngrenen längst in har index 0. Vid för-
greningar räknas först index upp som vanligt längs med en av delgrenarna. På nästa
delgren börjar index med det värde det hade längst ut på den första delgrenen. På detta
sätt får alla barngrenar ett unikt index, oavsett hur många förgreningar som finns på
föräldergrenen. Se figur 26 för ett exempel med en trevärdig förgrening.

0

1

2

3

6
7

4

5

Figur 26 Grenindex vid förgreningar.

En sökväg är en vektor av grenindex. Första grenindex anger vilken gren på stammen
som ska väljas. Nästa grenindex anger vilken kvist på den valda grenen som ska väljas,
och så vidare.

När texturer används har användaren möjlighet att ange ett nedskalningsvärde. Detta
värde specificerar hur många gånger upplösningen i x- och y-led på den aktuella bilden
ska halveras innan den används som en textur. Ett värde på 0 lämnar storleken oföränd-
rad. Nedskalningen sker med en enkel filtrering. Exempel: upplösningen på bilden är
1024 i x-led och 512 i y-led och nedskalningsvärdet är 3. Då får texturen upplösningen

12821024 3 =⋅ − i x-led och 642512 3 =⋅ − i y-led.
Sökvägar till texturer är relativa till katalogen textures  under den katalog TDF-

filen ligger i. Texturer är alltid i PNG-format. Eftersom ” .png ” alltid läggs till efter
texturens filnamn ska ”.png ” aldrig anges uttryckligen.

Om ett filnamn för en textur inte anges eller lämnas tomt kommer istället en textur att
genereras. Användaren kan välja vilken färg denna automatgenererade textur ska ha
genom att ange 3 stycken färgparametrar. Dessa specificerar en färg genom ett värde för
rött, ett för grönt och ett för blått. Varje värde ligger mellan 0 och 1.

De flesta parametrar har standardvärden vilka används om en parameter utelämnas.
Dessa standardvärden har oftast effekten att inaktivera den funktion som parametern
styr. Detta gör att man kan börja utformandet av en ny trädart genom att ha en näst intill
tom fil, där man bara anger de globala strukturparametrarna (avsnitt A.3.1) och
stemResolutions  för varje rekursiv nivå (avsnitt A.4.1). Sedan kan man specificera
endast de parametrar som behövs för att få önskat utseende på trädet.

I nuläget finns endast en parameter, Level , som har undersektioner som värde. Varje
undersektion för Level  anger parametrarna för en rekursiv nivå i trädet. Dessa paramet-
rar kallas nivåparametrar. Övriga parametrar kallas globala parametrar.

A.3. Globala parametrar
De globala parametrarna specificeras var och en endast på ett ställe i filen.
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A.3.1. Strukturparametrar
Strukturparametrarna anger strukturen på trädet, hur byggblock ska användas, och vilka
grenar som ska användas som blobbar.

numLevels

Antal förgreningsnivåer förutom löven. Ett träd med endast en stam har numLe-

vels = 1, ett träd med stam och stora grenar har numLevels = 2, och så vidare.

instancingLevel

instancingLevel, se definitionen i avsnitt 3.5.

numInstances

Antal byggblock som ska användas. 5-7 stycken är oftast tillräckligt.

instanceSeed

Slumptalsfröet för det träd som byggblocken och blobbarna kommer att genereras från
under preprocessningen.

instancePaths

Vektor innehållande sökvägarna till de grenar som ska användas som byggblock. Det
ska alltså vara numInstances  antal sökvägar i vektorn, och varje sökväg ska bestå av
instancingLevel  antal grenindex.

blobPaths

Vektor innehållande sökvägarna till de grenar som ska användas till blobgenereringen.
Först ska sökvägen till blobben för levelOfDetail = 1 komma. Sedan sökvägen till blob-
ben för levelOfDetail = 2 och så vidare. Det ska vara en sökväg för varje detaljnivå
förutom för levelOfDetail = 0. Sökvägen för levelOfDetail = 0 är alltid den tomma
sökvägen som anger hela trädet, och denna ska ej inkluderas.

Det blir alltså totalt instancingLevel - 1 antal sökvägar. Varje sökväg består av
(den aktuella sökvägens) levelOfDetail antal grenindex.

A.3.2. Lövparametrar
Lövparametrarna styr lövens utseende. Ett löv ritas som en 4-hörnig polygon (quad). På
lövet mappas en textur. I nuläget används samma textur på fram- och baksidan. Löv-
texturer består av två filer, dels en fil som innehåller texturens färgkanaler, dels en fil
vars röda kanal används som texturens alfakanal. Det filnamn som ska anges är namnet
på den fil som innehåller färgkanalerna. Filnamnet för den fil som används till alfaka-
nalen fås genom att lägga till ”_alpha ” efter det angivna filnamnet.

leafFrontTexture

Filnamn för lövtexturen. Denna textur används i nuläget även till baksidan.

leafColorRed

Röd färgparameter för en automatgenererad lövtextur.

leafColorGreen

Grön färgparameter för en automatgenererad lövtextur.
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leafColorBlue

Blå färgparameter för en automatgenererad lövtextur.

leafBackTexture

Används inte i nuläget.

leafBackColorRed

Används inte i nuläget.

leafBackColorGreen

Används inte i nuläget.

leafBackColorBlue

Används inte i nuläget.

leafTexturesDivides

Nedskalningsvärde för lövtexturen.

leafWidth

Lövpolygonens bredd.

leafHeight
Lövpolygonens höjd.

A.3.3. Geometriparametrar
Geometriparametrarna kontrollerar den generella formen och storleken på trädet, egen-
skaper som är specifika för huvudstammen och egenskaper som är gemensamma för alla
rekursiva nivåer.

shape

Den generella formen på trädet. Anges som ett heltal 0-9 som väljer en av 9 fördefinie-
rade grenlängdsfunktioner. Funktion 7 och 8 är lika, eftersom beskärning inte är imple-
menterad. Dessa funktioner används vid beräkningen av längden för grenar med

1evelbranchingL = , vilket styr formen på trädet. Funktionerna resulterar i följande

utseenden på trädet:

0: 1: 2: 3: 

4: 5: 6: 7: 
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8: 9: 
Funktion 9 är ny och definieras som ( ) ratioratio,9ShapeRatio = enligt den notation som

används i [WEBE95].

baseSize

Ett tal mellan 0 och 1 som anger hur långt upp på huvudstammen första grenen placeras.
0 innebär att första grenen placeras vid marknivå, 1 att första grenen placeras vid toppen
av trädet.

scale, scaleSV

Höjden på trädet.

ratio

Förhållandet mellan stammens radie och längd. 0,1 innebär att stammens radie är 10%
av stammens längd.

ratioPower
Radien på en barngren beräknas som radien på föräldergrenen multiplicerat med en
faktor. Faktorn är förhållandet mellan barngrenens och föräldergrenens längd upphöjt
till ratioPower . Det innebär att desto större detta värde är, desto mindre kommer radi-
erna hos grenar med 1evelbranchingL >= att vara.

numLobes, lobeDepth

Huvudstammens tvärsnitt behöver inte vara cirkulärt. Om numLobes  
≠
 0 kommer tvär-

snittet att ha ett antal "utskott". Antalet ges av numLobes , vilket är ett heltal, och storle-
ken ges av lobeDepth , som är ett tal mellan 0 och 1. lobeDepth  = 0 innebär i prakti-
ken att tvärsnittet blir cirkulärt.

flare

Anger storleken på en extra exponentiell ökning av radien längst ner på huvudstammen.
Detta bildar en sorts ”fot” hos trädet. 0 inaktiverar denna ökning. Ju större värdet är
desto större blir ökningen.

baseSplits, baseSplitsSV

Anger hur många förgreningar huvudstammen ska ha längst ner. baseSplits  är ett
heltal, medan baseSplitsSV  är ett flyttal.

baseAngleX, baseAngleY, baseAngleZ

Vinklarna som koordinatsystemet vid roten ska roteras kring z-, y- respektive x-axeln (i
den ordningen) innan trädet konstrueras. Det gör det exempelvis möjligt att få trädet att
växa åt ett annat håll än ”uppåt”.
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A.3.4. Parametrar som har undersektioner
Parametrar som har undersektioner har en vektor som värde. Denna vektor består i sin
tur av ett antal andra vektorer, en för varje undersektion. En sådan vektor, alltså en un-
dersektion, är en sekvens av nyckel-värde-par.

Level

Anger de parametrar som varierar för varje rekursiv nivå i trädet, alltså för olika
branchingLevel. Dessa parametrar kallas nivåparametrar. Första undersektionens para-
metrar gäller branchingLevel = 0, nästa sektion gäller branchingLevel = 1 och så vidare.

A.4. Nivåparametrar
Nivåparametrarna är de parametrar som finns i undersektionerna för parametern Level .
De anger parametrar för varje rekursiv nivå i trädet.

A.4.1. Stamparametrar
Stamparametrarna styr stammens utseende. Till skillnad från lövtexturer saknar stam-
texturer alfakanal, alltså består stamtexturer av endast en fil, den fil som innehåller
texturens färgkanaler.

stemTexture

Filnamn för stamtexturen.

stemColorRed

Röd färgparameter för en automatgenererad stamtextur.

stemColorGreen

Grön färgparameter för en automatgenererad stamtextur.

stemColorBlue
Blå färgparameter för en automatgenererad stamtextur.

stemTexturesDivides

Nedskalningsvärde för stamtexturen.

stemTextureCoordPhiFactorTimesPi

Flyttal som specificerar hur många gånger stamtexturen ska repeteras runt en halva av
stammen. Exempel: ett värde på 1,5 betyder att stamtexturen ska repeteras 1,5 gånger
runt en halva av stammen, alltså totalt 3 gånger runt hela stammen.

stemTextureCoordPosFactor
Flyttal som specificerar hur många gånger stamtexturen ska repeteras längs med stam-
mens längd.

stemResolutions

Vektor som specificerar stammens tvärsnitts upplösning för varje detaljnivå. Upplös-
ningen anges som det antal vertices som tvärsnittet byggs upp av. Första värdet i vek-
torn anger upplösningen för den lägsta detaljnivån som denna stam kommer att visas på.
Sista värdet anger upplösningen för den högsta detaljnivån. Vektorn ska totalt innehålla
numLevels  - aktuell branchingLevel antal heltal.
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A.4.2. Geometriparametrar
Geometriparametrarna styr stammens geometri.

length, lengthV

Anger hur långa grenar på den aktuella nivån ska vara i förhållande till föräldergrenar-
nas längder. Ju större denna parameter är, desto längre blir grenarna, och eftersom barn-
grenarnas längder beror på deras föräldergrenars längder blir även grenarna längre på
alla högre rekursionsnivåer.

taper

Flyttal mellan 0 och 3 som anger hur stammen ska smalna av. Detta kan ske på ett antal
olika sätt:
0 Ingen avsmalning (cylindrisk).
1 Smalna av till en punkt (konisk).
2 Smalna av till ett sfäriskt slut.
3 Periodisk avsmalning (sfärer staplade på varandra).

Värden mellan de ovan beskrivna innebär en proportionell blandning mellan de två
närmaste varianterna.

segSplits, segSplitsV

Flyttal som styr hur och hur ofta stammen har förgreningar. 0 innebär att det aldrig upp-
står förgreningar. Ju större värde desto oftare blir det förgreningar. Det gäller också att
större värden leder till att stammen delar upp sig i fler grenar vid förgreningarna.

Stora värden på denna parameter leder alltså till att trädet får fler grenar på alla högre
rekursionsnivåer.

splitAngle, splitAngleV

Den vinkel som stammen delar upp sig vid förgreningar. 0 innebär att alla delgrenar
fortsätter åt samma håll vid en förgrening. Stora värden på denna parameter leder till
stor spridning.

curveRes

Heltal som styr upplösningen längs med stammen. Upplösningen anges som det antal
segment som stammen ska byggas upp av. Ju högre värde desto jämnare kurvor bildar
stammen, men detta innebär också att prestanda kan sjunka eftersom det behövs fler
trianglar vid renderingen.

curve, curveV

Stammen roteras kring den lokala x-axeln vid varje segment. curve  är den totala vinkel
som stammen ska roteras med under hela sin längd. curveV  har en delvis annorlunda
betydelse för denna parameter. Den styr en stokastisk variabel som evalueras vid varje
segment och adderas till den vinkel per segment som har beräknats utifrån curve .

Alltså, stora värden på curve  leder till att stammen böjer sig mycket totalt. Stora
värden på curveV  leder till en stor slumpmässig böjning (med både negativa och posi-
tiva vinklar) vid varje segment.
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twist, twistV

Vinkel som styr den nytillkomna funktionen stamvridning. Denna parameter evalueras
vid varje segment. Resultatet är den vinkel som stammen ska roteras kring den lokala y-
axeln vid segmentet.

Stora värden på denna parameter leder till att stammen vrider sig mycket kring sin
axel. Genom att kombinera curve  och twist  kan man uppnå spiralformade stammar.
Anledningen till detta är att en spiral lokalt består av böjningar och vridningar.

A.4.3. Barnparametrar
Barnparametrarna styr hur många barngrenar som ska finnas och hur de ska placeras. I
den sektion som har branchingLevel = numLevels  - 1 styr dessa parametrar lövens
antal och placering.

numBranches

Heltal som anger det maximala antalet barngrenar. 0 innebär att det inte finns några
barngrenar, detta kan användas på den högsta rekursionsnivån för att inaktivera löv.

Stora värden på denna parameter resulterar i att trädet får fler grenar på alla högre re-
kursionsnivåer.

internodeFactor
Flyttal som anger förhållandet mellan internodlängder. En internod är en del av en stam
mellan två barngrenar. I figur 27 är internodlängderna 0l , 1l  och 2l markerade. Kvoten

mellan längderna hos två på varandra följande internoder är konstant och ges av
internodeFactor .

0l 1l 2l

Figur 27 Internodlängder.

internodeFactor  = 1 resulterar i samma avstånd mellan alla barngrenar på en
stam. internodeFactor  < 1 leder till minskade avstånd längre ut på stammen, vilket
är det normala, medan internodeFactor  > 1 leder till ökade avstånd längre ut på
stammen.

internodeLengthMin

Flyttal som anger den minsta tillåtna internodlängden. Om det är nödvändigt minskas
antalet barngrenar för att respektera denna begränsning.

rotateStart, rotate, rotateV
Dessa parametrar styr hur fästpunkten för varje barngren roteras kring föräldergrenens
axel. Om rotate  är positiv anger den vinkeln mellan fästpunkten för två på varandra
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följande barngrenar. Detta resulterar i att fästpunkterna går i en spiral kring föräldergre-
nen. Om rotate  är negativ kommer fästpunkterna att placeras på växelvis motsatta
sidor av föräldergrenen. Då anger rotate  den vinkel med vilka fästpunkterna ska vri-
das mot varandra jämfört med att vara placerade på rakt motsatta sidor. Om rotate  är
negativ men nära 0 kommer barngrenarna att ligga i nästan samma plan.

rotateStart  anger den vinkel med vilken fästpunkten för den första barngrenen
ska roteras. Detta kan användas tillsammans med ett negativt värde på rotate  för att
styra vilket plan barngrenarna ska ligga i.

downAngle, downAngleV

Dessa parametrar styr hur fästpunkten för varje barngren roteras runt den lokala x-axeln,
iväg från föräldergrenen. Om downAngleV  är positiv anger downAngle  vinkeln för
rotationen. Om downAngleV  är negativ varieras vinkeln lineärt längs med stammens
längd. Då påverkar downAngleV  hur mycket vinkeln ska varieras, och downAngle
anger vilket värde vinkeln ska varieras omkring.

Då downAngleV  är positiv gäller följande: downAngle  = 0 innebär att barngrenarna
pekar i samma riktning som föräldergrenen, downAngle  = 90 innebär att barngrenarna
pekar rakt ut från föräldergrenen.

branchTwist

Den vinkel som det lokala koordinatsystemet vid barngrenars början ska roteras kring y-
axeln med innan barngrenen konstrueras. Denna initiala vridning kan ibland behöva
användas för att den böjning som curve  ger upphov till ska få önskat resultat.

A.5. Exempel
Nedan följer ett komplett exempel på en TDF-fil där de flesta parametrar demonstreras.
Filen beskriver en björkliknande art.
TDF
numLevels 4
instancingLevel 2
numInstances 5
instanceSeed 1
instancePaths { { 0 0 }

{ 20 10 }
{ 35 15 }
{ 10 2 }
{ 5 9 } }

blobPaths { { 12 } }

leafFrontTexture "björk\löv_framsida"
leafBackTexture "björk\löv_baksida"
leafTexturesDivides 1
leafWidth 0.1
leafHeight 0.1

shape 4
baseSize 0.15
scale 15.0
scaleSV 9.0
ratio 0.015
ratioPower 1.3
numLobes 3
lobeDepth 0.1
flare 0.5
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Level {
{

stemTexture "björk\bark_level0"
stemTexturesDivides 0
stemTextureCoordPhiFactorTimesPi 1.5
stemTextureCoordPosFactor 7.0

stemResolutions { 3 6 18 18 }

length 1.0
lengthV 0.0
taper 1.1

segSplits 0.1
segSplitsV 0.7
splitAngle 10
splitAngleV 20

curveRes 10
curve 0.0
curveV 50.0
twist 5.0
twistV 10.0

downAngle 40.0
downAngleV -40.0
rotate 140.0
rotateV 0.0
numBranches 35

}
{

stemTexture "björk\bark_level1"
stemTexturesDivides 0
stemTextureCoordPhiFactorTimesPi 1.5
stemTextureCoordPosFactor 3.0

stemResolutions { 3 5 5 }

length 0.3
lengthV 0.05
taper 1.2
curveRes 10
curve 0.0
curveV 300.0
twist 30.0
twistV 5.0

downAngle 60.0
downAngleV 10.0
rotate 140.0
rotateV 0.0
numBranches 25

}
{

stemTexture "björk\bark_level1"
stemTexturesDivides 0
stemTextureCoordPhiFactorTimesPi 1.5
stemTextureCoordPosFactor 1.0

stemResolutions { 3 3 }
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length 0.4
lengthV 0.1
taper 1.5
curveRes 10
curve -10.0
curveV 300.0
twist 10.0
twistV 5.0

downAngle 45.0
internodeLengthMin 0.1
downAngleV 20.0
rotate 140.0
rotateV 0.0
numBranches 12

}
{

stemTexture "björk\bark_level1"
stemTexturesDivides 0
stemTextureCoordPhiFactorTimesPi 1.5
stemTextureCoordPosFactor 1.0

stemResolutions { 3 }

length 0.4
lengthV 0.0
taper 1.5
curveRes 1
curve 0.0
curveV 0.0
twist 10.0
twistV 5.0

numBranches 20
internodeLengthMin 0.03
internodeFactor 0.9
rotate -190.0
rotateV 40.0
downAngle 30.0
downAngleV 15.0
branchTwist 90.0

}
}
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