
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovefish - en polityr för icke-realistisk rendering i texturerade 
skuggtoner med Newtek Lightwave3D 

 
Examensarbete utfört inom Bildkodningsgruppen 

vid Linköpings tekniska högskola 
av 

Jimmy Esbjörnsson 
 
 

LiTH-ISY-EX-ET-0291-2004 
Examinator: Ingemar Ragnemalm 

Linköping, September 2004 



 
 

 

Lovefish - en polityr för icke-realistisk rendering i texturerade 
skuggtoner med Newtek Lightwave3D 

 
Examensarbete utfört inom Bildkodningsgruppen 

vid Linköpings tekniska högskola 
av 

Jimmy Esbjörnsson 
 
 

LiTH-ISY-EX-ET-0291-2004 
Examinator: Ingemar Ragnemalm 

Linköping, September 2004 
 



 
 

 

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2004-09-27 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LITH-ISY-EX-ET-0291-2004    

 
     

 X C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2004/291/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Lovefish - en polityr för icke-realistisk rendering i texturerade skuggtoner med 
Newtek Lightwave3D  
 
Lovefish - a shader for non-realistic rendering with textured tones in Newtek 
Lightwave3D 

 

Författare 
 Author 

 

Jimmy Esbjörnsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
The aim with this thesis is to develop a plugin; Lovefish, for the purpose of allowing non-realistic 
renderings (NPR) for visualisation in Newtek Lightwave3D. The main purpose with Lovefish is to 
offer textured tones, something that has not been offered before by any previously existing shader 
for Lightwav3D. The textured tones are a substantially widening of what is possible to imitate in 
the field of classical art techniques. Among others has a number of SIGGRAPH papers has been the 
foundation and a source of inspiration for what has been achieve in this project. Further has this 
thesis treated a number of questions: what is non-photorealistic rendering is and how it works; an 
overview of the Lightwave3Ds software development kit (SDK). 
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Sammanfattning 
Målet med detta examensuppsats är att utveckla ett plugin; Lovefish, för att använda icke-
realistiska renderingar (non-photorealistic rendering, NPR) för visualisering i Newtek 
Lightwave3D. Huvudsyftet med Lovefish är att erbjuda möjligheten att texturera skuggtoner, 
något som inte erbjuds av något tidigare existerande polityr för Lightwave3D. De texturerade 
skuggtonerna vidgar möjligheterna att efterlikna en rad traditionella konstnärstekniker. Bland 
andra har ett antal SIGGRAPH papper legat som underlag och inspiration till vad som har 
åstadkommits i detta arbete. Vidare har arbetet har berört ett flertal frågor: vad icke-realistisk 
rendering är och hur det fungerar; en översyn på Newtek Lightwave3Ds mjukvarutillverknings-
packet (software development kit, SDK) samt hur en polityr fungerar. 
 
Abstract 
The aim with this thesis is to develop a plugin; Lovefish, for the purpose of allowing non-realistic 
renderings (NPR) for visualisation in Newtek Lightwave3D. The main purpose with Lovefish is 
to offer textured tones, something that has not been offered before by any previously existing 
shader for Lightwav3D. The textured tones are a substantially widening of what is possible to 
imitate in the field of classical art techniques. Among others has a number of SIGGRAPH papers 
has been the foundation and a source of inspiration for what has been achieve in this project. 
Further has this thesis treated a number of questions: what is non-photorealistic rendering is and 
how it works; an overview of the Lightwave3Ds software development kit (SDK). 
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Ordlista 
Anime är en förkortning för animation och är egentligen all animation, men betyder för det mesta 
japansk animation i Amerika och Europa. 

Antialiasing är en teknik för att jämna ut taggiga kanter (så kallad aliasing) i datorgrafik. 
Tekniken används ofta för att åstadkomma jämna teckensnitt och bygger på att bildpunkter som 
endast delvis täcks av ett tecken eller en linje ritas med en lägre intensitet. Intensiteten hos 
bildpunkten kan beräknas genom interpolation. 

Bilinjärfilter Använder de fyra angränsande hörnen för att interpolera värdet för pixeln i 
texturen. Detta minskar kornigheten i texturen men ger på samma gång ett mer oskarpt utseende. 

Cell Den plastfilm som varje bildruta i en animation är målad på kallas ofta för en cell, även om 
det egentligen är de olika färgfälten som åsyftas. 

Flags Beskriver karaktären på anropet till polityren 

Referensfunktion (eng. Handler) Beskriver en hjälpfunktion som har en innerveringsprocess 
som följer att de talar om för LightWave® vid sin aktivering var den kan hittas med en 
pekareadress, och sedan väntar den tills den anropas på nytt av Lightwave3D genom ett 
metodanrop. 

Hjälpfunktion (eng. Callback) Den funktion som anropas via en funktionspekare. 

Illumination Den färgoberoende perceptionen av ljusstyrka i till exempel fotografier och 
målningar så som människan upplever den. "Resultatet" av denna perception kan undersökas i 
svart-vita bilder, varför färgbilder först måste konverteras till gråskala. 

Instans Är ett datablock som knyts till en referensfunktion och tjänar vidare som lagringsrymd 
för inställningar för denna referensfunktion. Alla hjälpfunktioner som kopplas till denna 
referensfunktion kommer att få tillgång till detta datablock. 

Interpolation är en linjär stegning mellan fixpunkter vilket ger mellanliggande värden 

Layout är den del av programpaketet Lightwave3D där 3d-animering, texturering och rendering 
sker. 

Lightwave3D är ett programvarupaket från Newtek bestående av två program som heter Layout 
och Modeler. Ofta förekommande för att skapa specialeffekter i film och TV produktioner. 
Newtek marknadsför Lightwave3d genom ett lägre pris och med att ha en större användarkrets än 
de flesta av sina konkurrenter. 

Limited animation Tillskillnad från ”full animation”, som använder ca 20-24 bildrutor per 
sekund, använder ”limited animation” ca 8 bildrutor per sekund. Rörelserna tenderar då att bli 
ryckiga och onaturliga. Tekniker har utvecklats där man drar eller fryser bildrutor i 
mellansekvenserna mellan rörelserna. 

MetaNurbs är polygonobjekt som vid tillfället för rendering omvandlas till nurbsobjekt. 
Fördelen med detta är att man kan modellera med vanliga polygonverktyg och i övrigt hantera 
dem som om de vore vanliga polygonobjekt. 

Modeler är den del programpaketet Lightwave3D där 3d modellering och uv-mappning sker. 
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Motion Capture digitalisering av (mänskliga) rörelser. 

Nurbs (Non Uniform Rational Bspline) beskriver en mjukt jämna yta med hjälp av avancerade 
matematik. Det behövs ett relativt litet antal punkter för att beskriva en komplex form med 
oändlig upplösning. Det är dock beräkningskrävande är rita sådana, och realtidsanimerade scener 
med bezierytor kräver mycket datorkraft. 

Pixel är en cell i ett nät av en bitmap-bild. På svenska kallas pixel även bildpunkt 

Polygon är en geometrisk figur. Ordet polygon betyder månghörning. En polygon visas ofta som 
ett antal hörnpunkter och linjer som sammanbinder dessa. 

Polityr beskriver vad man gjort med ytan - en namngivning på de matematiska formler man 
använder för att ytbehandla en polygon. 

Objekt fil I denna sparas 3d geometrisk data för varje modell och de ytegenskaper som knyts till 
polygonerna. 

Rendering genom kalkylation bringar ett resultat. Rendering kan jämföras med färgläggningen 

Scen fil I denna fil sparas trasformeringar och animationer av 3d objekten i relation till varandra. 

Stencil buffer En buffer som har information om vilka pixlar som skall rederas och vilka som 
inte skall det. Används mest för att skapa skuggor och reflektioner. 

Tesselering handlar om att dela upp en yta i flera mindre ytor. En fyrhörning blir två trianglar. 
Eller så kan man dela upp en fyrhörning i fyra nya fyrhörningar. 

Texel Namnet på den pixel i källfilen som motsvarar en texturkoordinat. 

UV är ett koodrinat för en pixel i en bild. Man använda en bild till att texturera flera polygoner 
eller upprepa den inom en och samma polygon med hjälp av s k UV-mappning. Koordinat (U,V) 
för polygonens hörnpunkter i denna bild är någon position i angivet i andelar av bildens bred och 
höjd. 

Viper En realtidsrenderare i Layout som i realtid uppdaterar ljussättningen och 
polityrevalueringen.  
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1 Inledning 
Bakgrundsinformation till NPR, tecknad film och rapportens omfattning. 

1.1 Introduktion 
Sedan många år tillbaka är jag en stor fantast av animerad film. Den mängd av arbete som går åt 
att producera en animerad långfilm är oerhörd. För några år sedan tecknandes varje bildruta för 
hand. Idag har datorernas intåg gjort det möjligt att producera mycket mer avancerade filmer på 
betydligt kortare tid, dock utan att det har inneburit bättre eller mer tilltalande resultat - snarare 
har man sett sig tvungen att fortsätta använda samma gamla principer med de nya verktygen. Läs 
gärna mer om detta i [Williams01]. 
 
Men det är inte bara inom filmindustrin som intresset är stort. På senare år har intresset för icke-
realistisk rendering (non-photorealistic rendering, NPR) vaknat även inom realtidsgrafiken och vi 
ser NPR tillämpas allt mer ofta i datorspel så som Nintendos ”Zelda – the wind waker” och 
Pseudo Interactives ”Cel Damage” och nu senare i Ubi Softs ”XIII”. Även en del applikationer 
som arbetar med 3d-data använder sig av NPR för att förbättra överskådligheten, så som i 
MetaCreations Poser. 
 
Frågan om intensionen eller äkthetskänslan i ett konstverk är inte bara en filosofisk fråga som 
avkunnas av konstnärsteoretiker. Det är en viktig faktor som skiljer en framgångsrik och en 
misslyckad bild från varandra och en mätsticka på hur moget ett medium har blivit. Datorgrafik 
är ett medium där denna mognad avgör om vi betraktar ytorna i bilden eller om vi får en djupare 
känsla som bilden ger uttryck för. Det kan antagas att den som använder sig av NPR i sin 
rendering vill att man skall betrakta resultaten som något mer än bara yta, som bilder vilka 
förmedla verkliga eller visuella idéer.  
 
Inom renderingstekniker för NPR har skuggtonsrendering och tekniska renderingar i datorn har 
länge haft ett uppenbart användarvärde och är sedan länge etablerade inom industrin tack vare 
sina likheter med fotorealism i det att de tillhandahåller användaren med kontroll och 
förutsägbara resultat. Målande renderingar (“Painterly rendering”) har däremot presenterat mera 
komplicerade problem så som kulturella och estetiska värderingar. 
 
I detta arbete har jag försökt att hela tiden bibehålla en konstnärs perspektiv kring vad som skall 
åstadkommas men har samtidigt undvikit de mera komplicerade i fråga om vad som är estetsikt. 

1.2 Föreliggande arbete 
Den här examensuppsatsen om NPR är mitt bidrag till ISYs bildkodningsavdelning vid 
Linköpings Universitet år 2004. Mitt arbete har fokuserats främst kring skuggtoner [Lake00] och 
texureringar av dem för att efterlikna resultaten i [Praun00] och arbetet med att implementera 
dem i NewTek Lightwave3D, en kommersiell animationsmjukvara med en icke interaktiv 
renderingsmotor. Av denna anledning har algoritmerna som begagnas i denna artikel inte främst 
utvecklats med hänseende till ifall de skulle fungera tillfredsställande i realtidsapplikationer. 
Fokus har varit att ta fram gångbara skuggtoner med en lämplig kantlinjerendering för att skapa 
animerad film. Jag pressenterar teorin bakom hur en skuggtonspolityr fungerar och sedan vilka 
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förändringar som kunde göras. 
 
Den ledande problemföreställningen i arbetet har varit hur vi skall få ett bra intryck av objektet 
som renderas. Denna bedömning måste göras manuellt genom att man bedömer hur väl objektets 
form uppfattas i slutrenderingen. Polityren har utvecklats i åtanke att fungera effektivt med 
Lightwave3Ds realtidsrepresenterare ”Viper” bara för att underlätta och snabba upp 
experimenterandet med polityrens utseende. Det betyder vidare att en del beräkningar har varit 
tidskritiska för att känslan av interaktivitet skulle bibehållas. 
 
Läsaren förutsätts vara bekant med geometriska beräkningar vilket är grundläggande för 
polityrberäkningar såväll som det mesta som rör datorgrafik. Man bör vara förtrogen med punkter 
i rummet, vektorer, dot-produkten, cross-produkten och homogena koordinatsystemet. Man bör 
även ha kunskap om RGB (röd, grön blå) representationen för färger och med de enklare 
reflektionsmodellerna. För konsultation rekommenderas t.ex. [Hill01] och någon bok i linjär 
algebra.  
 
Som rapportspråk i denna rapport har jag valt att använda svenska. Detta har inburit en del 
bekymmer med översättningar av facktermer då det förefaller som knappt något tidigare har gjort 
sig detta besvär i Sverige. Men jag finner det viktigt att om det är möjligt att inte blanda svenska 
och engelska mer än nödvändigt. Bristen på svenska termer är förmodligen en direkt följd till att 
allt källmaterial inom området härrör från engelska och amerikanska författare. I de fall en 
översättning inte har gjorts har termen placerats inom citattecken. 
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2 Icke-realistisk rendering 
Användning av NPR idag, en överblick av vilka tekniker som förekommer i ”branschen” 

2.1 Förr i tiden 
Att färglägga en animerad film är fortfarande ett av de svåraste problemen även om det blivit allt 
enklare. Traditionellt sköttes färgsättningen av en ifyllare. Detta var en fysisk person. Den här 

personen fick sina slutgiltiga 
celler från kontursättarna och 
han färglade dem med opak 
färg. I varje cell mellan 
bläcklinjerna finns en siffra och 
från en färgkarta kunde sålunda 
rätt färg väljas vilket gav en 
enhetlig färgskala till 
produktionen. Detta arbete var 
både repetitivt och tidskrävande. 
Idag kan handritade animationer 
skannas in i en dator för 
färgsättning. I ett modernt 3d-
animeringsprogram sker 
färgsättningen istället med en 
polityr.  
 

 

2.2 NPR 
I det här uppsatsarbetet har jag tittat på hur man kan använda 3d tekniken för att skapa stiliserade 
animationer istället för realistiska. Den här tekniken, kallad icke-realistisk rendering (non-
photorealistic rendering, NPR) i akademiska kretsar, har uppstått bara de senare åren så det har 
funnits gott om färskt kött att tillgå.  
 
De flesta polityrer försöker förbättra representationen av den simulerade verkligheten och är det 
dominerande fokuset inom datorgrafik. Men ibland är realism inte det bästa alternativet för att 
återge data. I CAD (eng. computer aided design) vill man återge de virtuella objekten så deras 
form är enkel att analysera. I NPR är iden att man stiliserar renderingen på en specifikt sätt, och 
värdet är just att det inte representera fotorealism. Det faktum att man utesluter onödig 
information förstärker intrycket av den relevanta informationen, ”amplifikation through 
simlification” [McCloud93].  
 
Vad man ändå försöker eftersträva med NPR är ändå realism i de fall då man försöka härma olika 
konstnärsprinciper vad beträffar resultatet. Därigenom har även inom filmindustrin ett starkt 
intresse vaknat för att skapa tecknad film genom en blandning av traditionella och digitala 
tekniker. Inom den konstformen som kallas animation har historiskt sätt gränsen för den artistiska 

En ännu ofärgad cell av Meier and Charlotte i från filmen Vampire 
Hunter D 
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renderingen satts av kostnadseffektivitet. Animerare har alltid avsiktligt minskat på de visuella 
detaljerna, inte bara för att detta ger större möjligheter till humoristiska beteenden hos 
karaktärerna utan för att dra uppmärksamheten till historien och till känslorna som karaktärerna 
ger uttryck för. Det är därför ingen slump att publiken kan uppleva animerade karaktärer många 
gånger som bättre skådespelare än vad publiken krediterar många riktiga skådespelare för. Dessa 
fördelar och nackdelar är dock något av bieffekter komna i efterhand då man ser till de kostnader 
och tidsmässiga krav som har varit drivande för utvecklingen av animerad film [Lander00]. En av 
de mest tydliga bevisen på hur ekonomin har spelat roll är att studera antalet skuggtoner i 
produktionen [EXchan03]. 

2.3 Dimensionerna 
Snarare än att lägga skuggnivåerna så de framhäver det tredimensionella djupet läggs de så att 
formen framhävs [EXchan03]. Placeringen av dessa skuggnivåer är traditionellt helt godtyckliga 
inom 2d-animeringen - till skarp kontrast med hur 3d-renderaren avbildar volymen. Att 
kombinera element av 2d och 3d i samma scen utgör alltså ett problem även om båda följer 
samma NPR stil. Detta har lett till att man idag vill göra produktionerna enbart i 3d [Spirit]. 
 
En del frågar sig – varför skulle man vilja göra den här sortens animering i 3d, istället för att bara 
rita det som det alltid har gjorts tidigare? Att animera I 3d rymden är en utvidgad erfarenhet, och 
de typerna av animeringar du kan göra är obegränsat. Sådana saker som kamerarörelser, 
rotationer, perspektivbyte och för att inte nämna specialeffekter är mycket svårt att klara av om 
man behöver rita dem för hand, men många gånger enklare om det görs i 3d redan från början. 

2.4 Illusionen 
Vi kan roa oss med att resonera kring om det inte är exaktheten i avbildandet av volymen som 
ligger till grund för hur vi som betraktare värderar handgjorda bilder versus datorgenerarade 
utifrån hur visuellt tilltalande de är. Faktiskt är något av det mest spännande med NPR att detta 
område för samman den precisa vetenskapsdisciplinen och den bohemiska konstnärsandan. 
Värdet med NPR ligger alltså inte så mycket i den tekniska briljans som nyttjas utan i dess 
inneboende förmågan att förmedla, förstärka (eller dölja), intrycket av relevant information. NPR 
är ett kraftfullt berättarverktyg som många gånger med sitt estetiska resultat är enklare för en 
betraktare att engagera sig i än vad det många gånger är med fotorealism. [Siggraph 99 course 
17] 
 
I analogi med detta kan vi se hur människor kan betrakta Tex Averys ”limited animated”  
animationer och uppfattar berättelsen som tilltalande. Här utgör den tecknade filmen en starkt 
förenklad avbild av världen. Och denna avbildning låter sig göras med en lång rad begränsningar. 
Konstnären tar sin utgångspunkt i att studera verklighetens detaljer och avbilda dessa. Men den 
animerade hästen kommer inte att röra sig som en häst skulle springer i verkligheten, den kan 
även anta egenskaper och förmågor som är bortom det rimliga. Trots detta reagerar betraktaren 
inte på dessa självklara absurditeter förutsatt att nivån för avbildandet redan från början är satt 
lågt. Denna overkliga avbildning öppnar upp för en känsla av att den tecknade filmen överträffar 
verkligheten - trots att den för evigt är underlägsen verkligheten i de flesta övriga avseenden. 
[Lindström02]. 

 



 
 

 

7

Denna animationsteknik åtföljds alltså av en stiliserade teckningsstil. Men om ”motin captured” 
animation appliceras på nästan livslika 3d-karaktärer uppstår att samma mänskor fäster större 
intresse på 3d-karaktärerernas utseende än på själva berättelsen. Det paradoxala är att desto mer 
realistiskt en datorgrafiska karaktär är renderad desto mer negativt reagerar betraktaren. Som 
exempel kan nämnas den svenska “Boxer reklamen”. Ingen kan säga varför, bara att någon inte 
känns riktigt rätt. I decennium har Disney med sina filmer visat att de förstått denna paradox. I 
sina filmer har de på mycket detaljerade bakgrunder med stora kontrastdjup låtit mycket 
stiliserade karaktärer berätta historien utan att vi som betraktare har reflekterat särdeles att det vi 
betraktat är fjärran från verkliga karaktärer. Till och med när den första datorgrafiska karaktären 
användes i en Disney film, den magiska mattan i Aladdin [Freudenburg01], så var den renderad i 
en stil som helt perfekt matchade den traditionella tekniken. Bara ett fåtal av de fullt 3d-
animerade serierna har visat sig framgångsrika – så som Mainframe Entertainments ReBoot och 
BeastWars – och  i dessa fall har huvudkaraktärerna varit robotar eller odjur, och sällan speciellt 
livslika datorgrafiska karaktärer [Lander00]. Inte ens i de senaste storsäljande filmerna Pixars 
Finding Nemo eller PDIs Shrek har huvudkaraktärerna varit speciellt livslika eller mänskliga. 

2.5 Metoder för att stilisera 
I den del av datorgrafiken som eftersträvar realistiska renderingar har man historiskt delat upp 
utvecklingen i reflektionsmodeller och textureringar. Inom NPR innefattas de tre delarna: 
skuggton (vilket eg. är en reflektionsmodell), textur och siluett. Enbart fokus på skuggton skulle 
inte ge oss det tecknade eller målade utseende som eftersträvas. Ett problem som uppstår vid 
cellrendering är att skuggton och textur inte kan separeras helt och hållet och man har därför inte 
fullständig kontroll över var och ens inverkan på slutresultatet. I tecknade serier övertäcker 
skuggtonen texturen då det bara är en solid färg som täcker ett helt område och som detaljer. 
Kantlinjer å sin sida ritas av en människa med flera streck, inte bara ett utan flera överlappande. 
Det kan tyckas som om dessa linjer ska har textur av penseln som har målat dem. Men då detta 
står i kontrast till grundiden med mottot att förstärka genom förenkling kan detta nonchaleras. 
Om sen betraktaren antar att bilden skall vara tecknad kommer kraven som ställs på detaljnivå 
vara låga och kommer att kunna se igenom bilden till världen den representerar. Den öppna 
frågan är hur mycket detaljer som måste slopas för att betraktaren skall få det här intrycket av att 
bilden är tecknad. Förmodligen kommer antalet ljusnivåer som används att ha en betydande del i 
detta. 

2.5.1 Skuggtoner 
För att representera tecknat finns två vanliga metoder: att polygonerna är fyllda med en solid färg 
som är den samma som sceneribakgrundsfärgen - utan några toningar så all ljussättning helt 
förloras. Här läggs en stor tyngdpunkt på linjernas representation och vi ser hur man använder 
olika stilar (”strokes”) [Kalnins02]. 
I det andra fallet grupperas polygonerna efter i vilken utsträckning de är belysta och dessa 
grupperingar får som vanligast en solid färg i animerad film (”hard shading”)[Lake00]. Texturen 
är alltså sammanhängande: en texel behåller sin nivå för ett stort skuggtonsintervall. Egentligen 
syftar man dock på att gränsen mellan skuggtonerna blir hård. Därigenom begränsas 
informationen om objektets form. Det är den hårda gränslinjen mellan ”ljusa” och ”mörka” 
färger, ( den mörkare färgen är vanligtvis en variation på den ljusare,) som ger betraktaren den 
enda tillgängliga informationen om objektets form. Denna gränslinjen kan accentueras eller 
mattas på olika sätt för att framkalla olika effekter [Seegmiller03].  
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Det är den solida färgsättningen som ger känslan av två dimensioner. Så fort stora områden 
mjukskuggas framkallas åter upplevelsen av djup och form. Och i moderna tecknade serier i färg 
kan vi se alla möjliga varianter av mjukskuggningar – både av högdager och zonfärger. Någon 
som har blivit populärt med att datortekniken har gjort detta, relativt mot förut, till 
lågkostnadseffekter [EXchan03]. 

Skuggtonskaraktäriska 
För att få fram ett tecknat 
utseendet i bilden är det tre 
kriterier som skall uppfyllas: 
I.   Skuggtons polityren skall 

representeras av bara ett fåtal 
värden, kanske så få som tre 
eller två zoner. En för ljusa 
områden, en för mörka. 

II.  Högdagern behöver 
representeras som en enda 
färg med en intensitet som är 
tillräckligt hög.  

III. Objektet behöver kantlinjer 
för att markera viktiga 
konturegenskaper. 

 
 
 
Själva grundförutsättningen för att vi skall skapa det tvådimensionella utseendet är att den 
normala ljussättningen inte används (se ekvation 1 i bilaga 2). De vanliga parametrarna för att 
beräkna färgen skall alltså ignoreras. Med parametrar åsyftas att kanalerna för högdagern och den 
diffusa färgen har som grundinställning ignorerats. Dessa finns dock tillgängliga, då de redan är 
beräknade av Lightwave3D och kan därför mixas in igen om detta är önskvärt. Istället används 
illuminitetskanalen som den styrande kanalen för att bestämma skuggtonsindex. Observera att 
även en höjdkarta (eng. bumpmap) kommer att påverka illuminationen för ett pixelfragment då 
normlen beräknas av Lightwave3D och inte av pluginet och detta kommer därigenom att påverka 
texelns slutgiltiga koordinat. 
 
Det finns ett antal olika sätt att färgsätta objektet genom illumination. Den enklaste realistiska 
reflektionsmodellen är den för diffust ljus, ibland kallad Lamberts reflektionsmodell. Diffust ljus 
har en matt effekt på ytan. Uttryckt med den klassiska formeln för Lamberts reflektionsmodell 
ges att illuminationen för en ytposition avgörs endast av vinkeln mellan riktningsvektorn till 
ljuskällan L och ytnormalen N. Därigenom har vi en vyoberoende färgsättning. 
Lamberts reflektionsmodell: ( )LNddI ml •×=  
(dm är den diffusa ljuskonstanten och dl är intensiteten för ljuskällan) Dot-produkten mellan 
Ljuskällans riktning och ytans normal kan bara variera mellan 0 och 1 vilket ger oss ett värde 
som vi kan kategorisera som någon nivå av ljust eller mörkt. Därigenom har vi ett enkelt sätt att 
beskriva varje tröskelvärde för varje cell med endast en parameter. Alltså kan vi beskriva varje 

Färglagda skuggtoner på Meier and Charlotte, i från filmen 
Vampire Hunter D
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fragments färgvärde med endast en endimensionell textur som skapas innan renderingarna börjar. 
För varje bildruta beräknas { }0,NLMax •  och den produkten används som en texturkoordinat i 
den endimensionella texturen. Ett enkelt tröskelvärde ε  kan införas och i kombination med 
Lamberts formel ges en tröskelfunktion. 
 

Tröskelfunktion: 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
<
<

= ∫
max

minmin
1

0

:
:

:
)(

Iannars
II

II
uskuggtonI iii ε

ε
 

 
(u är (N dot L) och iε  är något tröskelvärde mellan 0 och 1) iε  kan förutom en solid färg även 
representera en gradient mellan färgerna för 1−iε  och 1+iε .  minε  är den tröskelnivå som indikerar 
att inget ljus reflekteras från denna zon (se ekvation 5 i bilaga 2). maxε  är den tröskel nivån som 
indikerar att allt ljus reflekteras från denna zon (se ekvation 4 i bilaga 2). Om dotprodukten är 
negativ säger vi att den tillhör objektets baksida. Med denna informationen kan vi skapa en 
nivåtabell med alla iε  
 
Denna skuggtonsfunktion är egentligen en endimensionell textur som har implementateras som 
en tabell med valfritt antal skuggtoner. För att använda denna skuggtonstabell behöver bara 
dotprodukten beräknas och termen tjänar sedan som en texturkoordinat och dessutom som index 
när färgen skall plockas ut från tabellen. Den här skuggtonstabell kan appliceras som en vanlig 
textur med den skillnaden att den är endimensionell då det krävs bara ett koordinat för att hitta 
den rätta färgen – inte bara för de belysta ytorna med för var och hur skuggor kommer att 
uppträda. Det är relativt okomplicerat om något tröskelvärde skall ändras eller antalet 
tröskelvärden skall ändras jämfört med om vi hade begagnat en tvådimensionell textur. En 
högdager kan dessutom adderas som en skuggton precis som vilken annan cell som helst. Dock 
bör observeras att denna högdager inte kommer att vara vyberoende. 
 
Det finns ett problem som kommer att uppstå då kameran eller objektet rör på sig. Resultatet är 
tillfredsställande på kurviga objekt där dotprodukten varierar gradvis, men för objekt med jämna 
ytor och skarpa kanter är illuminationen för två närliggande ytor ofta helt olika. Detta beror 
naturligtvis på att resultatet från (N dot L) fluktuerar kraftigt och att illuminationstestet är allt för 
strikt. För att ordna ett snyggt resultat för dessa objekt med skarpa kanter och jämna ytor krävs 
andra metoder. Om vi gör texturen tillräckligt bred kan vi ordna en gradient mellan de olika 
skuggtonerna, detta kommer att ge ett mycket mer tilltalande resultat.  

2.5.2 Konturlinje 
Karakteristiskt för tecknade bilder är de tjocka kantlinjerna som avgränsar de olika färgcellerna. 
Det förekommer så gott som aldrig några mjuka gradienter från en färg till en annan. Istället är 
områdena avgränsade med tydliga linjer. [Möller02]. Dock används kantlinjerna i största 
utsträckning till att särskilja objektet från omgivningen eller markera dess utmärkande drag och 
skarpa kanter, och för att särskilja alla ytor med olika färg från varandra. 
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Kategorisering av kantlinjer 
1. Siluett kanter – den sida som är gemensam för två polygoner där den ena 
polygonens normal pekar mot kameran och den andra polygonens normal pekar 
bort från kameran. Endast en dubbelsidig polygon räknas som blott en polygon 
och kommer inte automatiskt att ha en siluett. Noterar att Lightwave3D inte alls 
klarar av att rita ut siluettkanter för polygoner med ett dubbelsidigt material. Det 
är därför vi inte ser insidan av boxen i bilden till höger. Boxen har alltså inte ett dubbelsidigt 
material. 
 
2. Odelade kanter – En kant som bara tillhör en polygon, den delas inte av någon 
annan polygon i scenen. Observera att en klippa och klistra operation på en av två 
polygoner som delar en kant inte bör vara tillräcklig för att skapa kantlinjer mellan 
dem, ty eftersom hörnpunkterna för de angränsande polygonernas kommer 
fortfarande att överlappa och kommer av renderingsmotern därför hanteras som om 
en enda stor polygon om de i övrigt delar samma material. Noterar dock att Lightwave3Ds 
renderingsmotor detekterar alla odelade kanter även om hörnpunkterna delar exakt samma plats i 
rymden. 
 
3. Skarpa rynkor, samt veck. De borde även kvalificera dubbelsidiga polygoner som 
siluettkanter då den andra sidan pekar bort från kameran. Men detta har författaren 
noterat inte sker, författaren noterar även att Lightwave3Ds inbyggda kantlinje 
renderare genererade felaktiga linjer i bilden till höger. Anledningen till detta är 
okänt och har påträffats i flera modeller där ytan skall vara helt plan. Kontroll över 
mjukhetsvinkeln för ytan saknas också i Lightwave3D. 
 
4. Materialkanter uppstår mellan polygoner som delar en kant men inte har samma 
Material. Detta kan inte göras genom något renderingstrick utan kräver ett helt eget 
renderingsförfarande. Dock kan dessa gränslinjer detekteras när som helst och utan 
att man på förhand känner till kamerapositionen. Sådana kanter kan vi baka in i 
objektet genom att modellera dem. Vi alltså göra en dubblett av ett material men 
med ett annat namn och tilldela det till några polygoner som vi vill skall ha en 
kantlinje kring sig.  
 
5. Streck och punkter, dessa skapas av konstnären, som består av en- eller tvåhörnspolygoner. 
Dessa måste upptäckas på särskilt sätt eftersom de annars ignoreras av renderingsmotorn. 
 
Det finns en massvis med papper om hur man skapar linjer i världskoordinatmatrisen 
[Buchanan00] [Rasker01] [Mitchell02] mm. Observera att oftast när man rendera kantlinjer i 
dessa papper innebär det att man skapar ny geometri. Dessa metoder kan delas upp i främst två 
grundläggande sätt att se an på kantlinjer. Först kan de hanteras som en objektsegenskap. Då är 
varje polygonkant potentiellt en kantlinje. Alternativt är varje kantlinje en representation för en 
yta som vänder sig bort från betraktaren. Detta senare är bara inversen av grundprincipen för 
polityren, vilken är att framställa den ytan som är vänd mot betraktaren. 
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Om man ser på kantlinjer som en objektsegenskap kräver detta att man skapar en kantlista 
(”create a unique edge list using a hash table”) [Lake00], [Buchanan00]. Att genomföra dessa 
tester är en tidskrävande process men de kan göras redan innan första bildrutan renderas. Den 
stora fördelen är att sammanhängde kanter kan upptäckas och det är en metod som bör användas 
om någon effekt skall appliceras på siluettlinjen [Kalnins02] eller olika kanter skall ha olika 
effekter applicerade. Denna metod är alltså komplett i den bemärkelse att den kan hantera alla 
typer av kantlinjer. Konstnären kan även markera de kanter som han alltid vill skall ritas ut som 
kantlinjer. Nackdelen är att om objektet deformeras skapas veck och rynkor som måste upptäckas 
för varje bildruta vilket ger en försämrad prestanda. Dessutom lämpar sig inte denna metod sig så 
väl för hur en polityr beter sig – snare lämpa det sig som ett pixelfiler. Största nackdelen med 
pixelfilter i Lightwave3D är att vi förlorar vår förmåga att granska vilken effekt våra 
parameterinställningar har i realtid. 
 
Ett mer simpelt sätt att avgöra var kantlinjerna finns med en polityr är att använda N dot E som 
en mätstock. Precis som N dot L talar om hur mycket ljus som reflekteras kan dotprodukten 
användas för att mäta hur mycket av ytan som är synlig om vi beräknar den från kammarens 
position C istället från någon ljuskällas position. När dotprodukten ε≤−• )( CpN  representerar 
detta en yta som är dold från kammarens position där [ ]1,0:ε . När 0=ε  kommer ytnormalen N 
för ytpunkten x att vara vinkelrät till vyvektorn för att vilkoret skall uppfyllas. Matematiskt kan 
detta test för om en kantlinje finns mellan två närliggande hörnpunkter uttryckas som:  
 

( )( ) ( )( ) ε≤−•−• CpNCpN jjii  
 
Denna metod är enkel att använda även i en polityr då den lämpar sig för hur en polityr ska bete 
sig. En annan fördel är att när objektet flyttas bort från kameran kommer linjetjockleken 
automatiskt att vara proportionerlig till objektets storlek då antalet pixlar som är vända bort från 
ljuskällan krymper i antal proportionerligt med distansen till kameran. Detta är inte fallet med en 
stiliserad siluett - där måste linjens tjocklek justeras av en avståndsberäkning [Lake00]. Men det 
finns några nackdelar också: detta leder till att rynkor och ojämnheter inte kommer att markeras 
ifrån alla vinklar. De kommer att dyka upp och försvinna medan kameran eller objektet förflyttas. 
Dessutom missar vi helt att markera skarpa kanter. Till trots detta är detta den metod som 
begagnas i Lovefish. 
 
Ett betydligt noggrannare alternativ är att upptäcka kantlinjerna i den tvådimensionella bild-
matrisen (”image-space”). Tyvärr innebär det även att ytan måste renderas om två gånger. En 
gång för att skapa skuggtonerna, en gång för att skapa en RGBA (röd, grön, blå, alpha) 
komponerad ”ID image” [Hertzmann99], [Northrup00] som sedan kan användas i ett bildfiler. 
Alpha-kanalen används för att spara information om djupet i bilden. RGB (röd, grön, blå) 
komponenterna representerar pixelnormalen kodat i färgvärden. Bildfiltret innebär 
kortsammanfattat att det samplar fyra angränsande pixlar och avgör vad den nuvarande pixelns 
skall se ut genom att titta på illuminansen. Detta möjliggör även effekter som kontrastskärpa 
alternativt ofokus. När angränsande pixlar i vårt bildfilter har väldigt olika färger representerar 
detta ytor som har mycket olika riktning. 
 



 
 

 

12 

Det är inte helt uppenbart vad som är en lämplig tjocklek. Med en Z-buffert (alpha kanal) kan 
linjetjockleken automatiskt justeras, så väll som för att avgöra om två pixlar med samma 
illumination är på olika djup eller ens är sammanhängande. Detta är en metod för att avgöra om 
kantlinjerna är sammanhängande ”Silhouette loops” [Kalnins04]. Det är inte bara distansen som 
är det avgörande utan faktorer så som upplösningen vid renderingen och designen på objektet är 
lika viktiga att beakta. 
 
Det finns även många andra sätt som är snabba att begagna. Ett är att rita de framåtriktade 
polygonerna med texturerna och sedan rita de bakåtriktade polygonerna i linjeläge. Eftersom en 
Z-buffer redan är fylld med de framåtriktade polygonerna kommer bara de pixlar som ligger på 
kantlinjerna att ritas ut - förutsatt att man även kan rita på de pixlar som är på exakt samma djup 
som dem i Z-buffern. Linjens tjocklek kan styras och även ritas med antialiasing. Denna metod 
har den nackdelen att resultatet inte alltid blir så ”rent”. Lightwave3Ds SDK har inte heller någon 
Z-buffert som bara finns där att använda. 
 
Samma effekt som i silhuettrendering kan fås genom att modellera dem manuellt. Först 
modellerar vi en kopia av objektet något förstorat helt i svart med 
polygon-normalerna flippade. Och sedan renderar vi det tillsammans 
med geometrin i dess ursprungsstorlek precis som tidigare. Denna 
metod fungerar dock inte på godtyckliga modeller. I bilden till höger 
ser vi hur vi missar att markera bortre kanten på insidan av lådan. 
Dessutom, som vi ser i bilden är ett problem att linjerna kan varierar 
kraftigt i bred till en följd att alla ytor har expanderat i var och en av ytornas normalriktning. 
 
En andra metod är att försöka hitta kantlinjerna i skärmvyn(image space). Detta låter dig hitta 
interna kanter och garanterar att linjerna inte varierar kraftigt i tjocklek.  
 
Ännu en annan metod skulle vara att använda en stencilbuffer som skulle ge renare linjer än Z-
buffer tricket men denna metod finns inte Lightwave3Ds SDK. 

2.5.3 Högdagern 
På riktiga handritade animationsceller kan man se en tunn linje av lite mörkare färg mellan 
skuggor och högdager. Detta är färg som applicerats ovan på cellen innan resten av färgen 
appliceras. En slags extra zon mellan två skuggtoner kan om den är smal nog användas för att 
simulera det här utseendet. Det är en subtil effekt som dock bara eventuellt hjälper till att 
förstärka känslan av tecknat. Traditionellt har en högdager varit skarpt definierad men på senare 
tid har det blivit modernt att variera högdagern med mjuka kanter. 
 
Om högdagern vore vyoberoende skulle vi kalla den för skuggtonad högdager i och med sin 
likhet med den skuggtonade färgmetoden. Istället för detta är en vyberoende högdager önskvärd, 
dvs högdagerbidraget till pixelfragmentet beror på betraktarens position. Därför skapas en 
endimensionell textur bara för ändamålet att representera högdagern. Denna endimensionella 
textur adderades i en sekundär renderings cykler. 
 
För att beräkna en vybaserad högdager brukar man prata om Phongs reflektionsmodell, men det 
finns även en approximation av denna som beräkningsvis är snabbare. Detta är Blinns 
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reflektionsmodell. I den slipper man ta reda på reflektionsvektorn, vilket sparar in en del tid. Då 
denna beräkning förs för alla pixelfragment har Blinns approximation används i Lovefish. Istället 
för att ta reda på vinkeln mellan denna reflektionsvinkel och vyvektorn som man gör i Phongs 
reflektionsmodell tar man istället reda på halvvägsvektorn mellan normerade L (se ekvation 2 i 
bilaga 2) och V (se ekvation 3 bilaga 2); dvs. VLH +=  Sedan tar man reda på vinkeln mellan 
normalen för pixelfragmentet och halvvägsnormalen. När vinkeln dem emellan är 0 grader, dvs 
att dotprodukten är 1, är reflektionen maximal. Observera dock att vinkeln från Blinn och Phong 
inte är likvärdiga men att detta kompenseras av högdagerexponenten f. 
 

Blinns reflektionsmodell: )),0max(
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 (Där Ks är reflektionskoefficienten och Is är ljuskällans intensitet) 

2.6 Faktorer som konstnären måste beakta 
Här sammanfattas kort en rad faktorer som kommer att påverka slutresultatet. Dessa är generella 
och är allmänt applicerbara när man arbetar med skuggtoner i olika 3d-program. Det är även 
viktigt att man känner till dem när man skapar en skuggtonspolityr så att man tolkar 
renderingsresultaten på rätt sätt. 

1. Design. Speciell omsorg för hur objektet modelleras har stor betydelse för att den sökta stilen 
uppnås då det mest avgörande för en skuggtons placering är modellens form. Var och hur 
skuggor skall uppträda måste modeleras. 

2. Objektets typ, polygoner versus NURBS. Kurvaturen på ytan avgör hur ytan kommer att 
belysas och hur profilen kommer att uppfattas. Ett lågpolygont objekt kan uppfattas som något 
skissartat medan profilen på ett NURBS objekt ser mer precist och ordentligt ut. 

3. Modellera eller texturera ytegenskaperna på objektet. Ibland kan det vara enklare att texturera 
än att modelera detaljerna. Generellt vill vi spendera så lite tid som möjligt på modelleringen 
som är den mest tidskrävande biten. Att ändra en textur är dessutom enklare än att modellera 
förändringen i efterhand.  

4. Ljussättning, en trepunkts ljussättning är ett bra sätt att ljussätta realistiska scener men i en 
skuggtonad scen kommer detta resultera i mycket få skuggor. Att istället sätta ambienta ljusets 
intensitet och illuminationen för objektets material till 50% är inte så dumt. Avväg även att 
själv rita skuggorna med textureringar. Även höjdkartor kan användas med fördel om ljuset 
ändrar sig mycket. 

5. Rörelser, kan vara allt för livslika alt. mekaniska för vad som krävs för situationen. Detta har 
inget att göra med implementationen av Lovefish men det avgör hur objektet skall animeras. 

6. Färgval. Vad som är typiskt, speciellt för anime, är att de färgtoner som används för olika 
skuggtoner är egentligen olika färger, inte bara olika nyanser av samma färg. Denna 
information var särdeles viktig då det avgjorde att Lovefish inte skulle ha någon automatisk 
färgsättning utan färgvalen skall göras av konstnären. 
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3 Lightwave3D SDK 
Det finns inga nativa NPR algoritmer i Lightwave3Ds SDK, så ny kod måste implementeras av 
användaren. Dock erbjuder Ligthwave3D SDK en låda med legoklossar, bestående av ett 
stortantal kompetenta klasser, som man bygga vidare på i klassisk objekt orienterad stil. Hur man 
gör detta redogörs med ett antal exempelprogram som visar ganska så tydligt vad som behövs 
göras i de flesta situationerna. Jag redogör nedan för några av de mest viktiga komponenterna i 
detta SDK som man behöver känna till innan implementationen presenteras i nästa kapitel. Men 
först av allt skall kommer en introduktion till vad en polityr är, då det är en sådan som skall 
implementeras i detta SDK. 

3.1 Generellt om polityrer 
En polityr beskriver med ett slags programmeringsspråk utseendet på en specifik yta i en virtuell 
värld. Till ett polityrprogram är bundet en hjälpfunktion som kommer att anropas om och om 
igen, dvs. kodsnutten kommer att köras i loopar. Givet ett antal parametrar kan polityren 
returnera färgen på ljuset som lämnar vilken position som helst på ytan. Det är iden att man kan 
kontrollera varje individuellt pixelfragments utseende som gör polityrer så kraftfulla. Med 
pixelfragment menas de ytpunkter i det virtuella 3d-rummet som samplas för att bestämma hur en 
pixel på skärmen kommer att färgläggas. Polityrer kan användas för att skapa alla sorters ytor, allt 
från matematiska beskrivningar av trä, marmor och eld till leriga trädgrenar. För det mesta räcker 
det med att polityren känner till positionerna för kameran och ljuskällorna samt pixelfragmentet i 
scenen. 
 
Även en bitmap textur som appliceras på ytan beskriver färgen av det ljus som lämnar alla 
positioner på polygonens yta. Fördelarna med ett polityr språk är dock att den kan generera 
komplexa mönster av färger utan att använda sig av bitmap texturer. I spelet “Unreal” begagnas 
matematiska polityrer för att beskriva flertalet effekter vilket ger obegränsat med variationer av 
dessa utan att behöva spara alla dessa som bitmaps på spelets CD. Den nackdel som finns med 
matematiska polityrer är att de fortfarande måste genereras, alltså beräknas med processorkraft, 
för att sedan laddas in för renderingen. 
 
Ett antal polityrspråk har funnits sedan 1980-talet. Det fortfarande mest använda av dessa är 
”Render Man” som beskrevs för första gången 1989. Dess syntax är snarlik C men har inbyggda 
datatyper och operationer som är behändiga i datagrafiska beräkningar och låter programmeraren 
ha kontroll över alla delarna i polityrberäkningarna. Vilken ”Render Man”-polityr som helst kan 
referera till ett stort antal inbyggda storheter, så som P, 3d-koordinaten för punkten på ytan som 
skall beräknas, och N, ytans normal, vid P. Detta polityrspråk har använts för att skapa 
datorgrafiska scener i bland andra “Toy Story”, och nyligen även i “Finding Nemo”. Om vi tittar 
på Lightwave3D finnes inte lika avancerade funktioner som i ”Render Man”, däremot finns en 
tydlig struktur för hur en polityr skall implementeras. 
 
Men trots dessa fantasiska matematiska polityrer har man på inget vis blivit av med behovet av 
textureringar, särskilt i realtidssammanhang där textureringar har tills för bara en kort tid sedan 
varit den enda förhärskande metoden att beskriva ytan i detalj ner på pixelnivån - då polityren i 
realtidsapplikationer hittills har varit hörnbaserade. I icke realtidsrendering har man däremot 
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länge begagnat sig av så kallade pixelpolityrer med vilka man har kunnat generera långt mer 
komplicerade och realistiska resultat än de simplare och interpolerande hörnpunktspolityrerna. 
 
Det kan tyckas som vi är långt från att kunna genera denna komplexitetsgrad i realtidsspel men 
de grafikkort som har en programmerbar GPU (”Graphics Processing Unit”) har i all fall den 
teoretiska möjligheten att skapa alla dessa effekter om inte ännu i realtid så kanske inom en inte 
helt oöverskådlig framtid. 

3.2 Pluginarkitekturen i Lightwave3D 

3.2.1 Funktionspekare 
I Lightwave3D SDK använder man till en omfattande grad funktionspekare. Funktionspekare är 
lite exotiska vid första ögonkastet. Fördelen med dem är att de ger tillgång till objektorienterting 
utan några objektorienterade tillägg i programspråket. Och då Lightwave3D SDK är utvecklat i C 
och inte i C++ är dessa helt nödvändiga. Funktionspekare är egentligen bara ännu en sorts 
funktioner som används som vanliga variabler och blir riktigt användbara när två separata 
moduler skall exekvera varandras kodblock. Som ett exempel kan nämnas att funktionerna 
bsearch and qsort i standard C är exempel på sådana hjälpfunktioner, en funktion som skrivits för 
att andra moduler skall anropa den. I C anropar dessa funktioner din jämförande hjälpfunktion 
när den behöver ranka två element i elementlistan. Observera dock att hjälpfunktionen inte alltid 
behöver returnera något värde till den som har anropat den. 
 
Hjälpfunktioner är vanliga i användargränssnittskod för fönstermiljöer, där de används för att 
hantera användarinteraktionen. Lightwave3Ds inbyggda användargränssitt använder just 
hjälpfunktioner precis så, men hjälpfunktioner är också använda även på andra ställen i 
Lighwave3D. Layout-programmet innehåller själv anrop till hjälpfunktioner vid särskilda 
tidpunkter under rendering, och plugin i Modeler-programmet använder hjälpfunktioner för att 
hålla räkningen på antalet punkter och polygoner i objektet. 

3.2.2 Filformat 
En pluginfil kan innehålla mer än ett plugin åt gången. Varje fil innehåller en lista med 
serverförteckningar, ett för varje plugin i den filen. Varje Serverförteckning anger namn och 
vilken typ av plugin det är frågan om, samt även pekaradressen till pluginets referensfunktion. 
Alltså är Serverförteckningen en extern datastruktur, ett datablock som även operativsystemet 
kan lokalisera med dess namn. När Lightwave3D laddar ett plugin, frågar det operativsystemet att 
returnera adressen till denna serverförteckning, och I denna lista med referensfunktioner som 
filen innehåller hittar den sedan rätt anropsadress. Den kan sedan anropa referensfunktionen och 
få adressen till andra funktioner i den filen.  

3.2.3 Användargränssnitt 
Även om det inte krävs så förser de flesta plugin oss med ett användargränssnitt, och de visar 
normalt sätt upp det som en del av deras anropsprocedur. Referensfunktionen har associerade 
användargränssnittsklasser vars aktiveringsfunktion är dedikerad för detta syfte. Man kan bygga 
sitt interface med plattforms specifika element, men Lighwave3D SDK har en komplett 
uppsättning plattformsoberoende komponenter för att bygga användargränssnitt med element som 
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har ett äkta Lightwave3D-utseende och beteende. De klasser som här åsyftas är främst Panel and 
XPanel klasserna i Lightwave3Ds SDK. 
 

3.2.4 Referensfunktion 
Varje plugin har en referensfunktion. Detta är startpunkten för pluginet, den funktion som 
Lightwav3D anropar för att starta interaktionen mellan programmet och pluginet, och eventuellt 
även för att skapa ett användargränssnitt. Referensfunktionen är där pluginet talat om var 
Lightwave3D hittar hjälpfunktionerna. Det är i dessa hjälpfunktioner som allt arbete och 
beräkningar som pluginet skall utföra händer. Referensfunktionen har samma funktion i alla 
plugin-typer, med ett enda argument som särskiljer klasstypen som det är frågan om. 
 
EXEMPEL: 
XCALL_( int ) 
   Handler( long version, GlobalFunc *global, void *local, 
      void *serverData ); 
 

3.2.5 Kompilering 
Lightwave3Ds plugin byggs genom att använda Lightwave SDK och en C kompilator. Vi 
behöver inkludera servmain.c, shutdown.c, startup.c från ..\LW_sdk\source\ och vid 
kompileringen måste filerna under ..\LW_sdk\include\ inkluderas. 
 
Alla plugins stödjer anrop till dynamiska länkbibliotek (eng. Dynamic Link Libraries) så varje 
plugin är i sig ett sådant. Normalt har dessa ändelsen .dll i windows men Lightwave känna 
Lightwave3D även igen dem med .p ändelsen, som är den plattformsoberoende filändelsen för ett 
plugin. 
 
En del kompilerare kommer att tycka illa om de automatiska pekarkonverteringarna. Så då kan 
man behöva uttryckligen konvertera dem om man inte kompilerar filen som en C fil istället. På 
det visset får vi endast ett "suspicious pointer conversion" varning (vilket ju är bättre än att vi får 
ett fel). Och det betyder att ingen kod behöver ändras. 
 
Om vi inte är försiktiga vid kompileringen och sedan distribuerar pluginet till andra maskiner kan 
vi få ett "cannot find xxxx.dll" fel. Det enklaste sättet att åtgärda detta är att helt enkelt vara noga 
med att skapa en "standalone" DLL. Alla kompilationsspecifika komponenter som vi använder 
kommer då att bli inbäddade I DLL filen, istället för att man råkar ut för en hänvisning under 
körningen till en DLL-fil som inte finns i systemet. 

3.3 Polityrarkitekturen i Lightwave3D  
Lightwave3D som vi arbetar med i det här projektet har inte ett sådant avancerat polityrspråk som 
”Render Man” tillhandahåller. Skillnaden när man inte har tillgång till ett sådant polityrspråk är 
att mer av implementationen lämnas till programmeraren. Däremot är strukturen i polityren viktig 
för att Lightwave skall kunna begagna den. Därför tittar vi här närmare på detta. En polityr i 
Lightwave består av en eller två referensfunktioner: Handler(), Interface() och finns omnämnda i 
filens serverlista. Sedan finns ett antal hjälpfunktioner som utför polityerens alla funktioner. Alla 
dessa hjälpfunktioner är implementerade i LoveFish. 
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3.3.1 Serverlistan 
Den här listan består av en eller två referensfunktioner. Ett plugin har alltid en referensfunktion 
(eng Handler), om pluginet har ett användargränssnitt tillhandahålls detta av den andra 
referensfunktionen.  
 
Handler() 
Där aktiveringen av pluginet sker. Används för att kontrollera programversionen samt tilldelar en 
del globaler och fyller i LWShaderHandler strukturen så att LightWave3D kan hitta våra andra 
hjälpfunktioner. Dessa hjälpfunktioner anges här nedan. 
 
Interface() 
Hanterar aktiveringen av användaregränssnittet för polityren. Den skapar en xpanel och fyller på 
med olika kontroller och fyller i grundinställningarna för dem. Används även till att tilldela 
gränsvärdeinformation till variabler - egentligen menas de max-min värden som användaren kan 
mata in i värdeboxar. 

3.3.2 Hjälpfunktioner 
Copy() 
Används för att kopiera instanser av polityren för att sedan associera dessa kopior med andra 
material. 
 
Create() 
Gemensamma parametrar initieras till default värden och lagras på instansen. 
 
Destroy() 
Allt minne som har allokerats av instansen frigörs. 
 
DescLn() 
En enrads textbeskrivning som används för att beskriva instansen på ett sätt som är begripligt för 
människor. Eftersom textsträngen måste förbli är den en del av instansen. 
 
Save() 
Sparar parametrar från instansen till objektsfil. 
 
Load() 
Laddar parametrar från objektsfilen till instansen. 
 
NewTime() 
Funktionen anropas först i varje samplingscykel och här beräknas parametrar som bara beräknas 
en gång per bildruta i animationen. 
 
Cleanup() 
Funktionen anropas sist i varje samplingscykel och används för att städa upp och rensa de 
strukturer som man kan ha använts sig av i NewTime(). 
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Flags() 
Ger de bitflagor för de buffertar som behövs genom någon test vid renderingen, utöver RGBA 
bufferten som alltid finns tillgänglig. 
 
Evaluate()  
Ett anrop till den här funktionen sker för varje sampling som görs på ytan. Själva kärnan i 
polityralgoritmen finns här vilken ändrar den slutgiltigt renderade pixelns egenskaper. 

3.4 Exekveringsmiljön 
Det finns några mycket viktiga skillnader i exekveringsmiljön mellan Layout och Modeler. Även 
“Modeler” kan liksom ”Layout” hantera polityrer men när ”Modeler” aktiverar en polityr ska 
man beakta att LWItemFuncs pekaren alltid är NULL. Så innan vi fyller i storheter så som 
useItems och changeID måste detta kontrolleras. En polityr kommer dessutom att förlita sig på 
”Layout”s globala funktioner och dessa kommer inte att vara tillgängliga i ”Modeler”. Därför 
måste ett antal null-pekar kontroller införas för att inte konstigheter skall uppstå under 
exekveringen i Modeler.  
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4 Lovefish 
Om implementationen och tester av pluginet. 
 
Men den kunskap vi har erhållit om Lightwave3Ds SDK i föregående kapitel kan vi nu gå vidare 
och i djupare detalj titta på hur olika funktioner i Lovefish konkret har implementerats. Som en 
repetition och överblick är det lämpligt att återigen titta på bilaga 1 för att se vad det är som har 
eftersträvats. Ett användergränssnitt har skapats för att ge tillgång till de viktigaste 
styrparametrarna i algoritmerna. Hela algoritmen är implemenenterad och ger därför de 
funktioner som precenteras i översikten. Alternativ till dessa lösningar har presenterats i kapitel 2. 
I detta kapitel ser vi på vad som verkligen har använts. 

4.1 Översikt 
Lovefish är ett polityr-plugin för Newtek Lightwave3D. Främsta syftet med Lovefish är att 
erbjuda möjligheten till icke-realistisk rendering (non-photorealistic rendering, NPR) med 
texturerade skuggtoner, något som inte erbjuds av något tidigare existerande polityr för 
Lightwave3D. Dessutom erbjuds en unik möjlighet att blanda skuggtonerna med varandra med 
hjälp av brusalgoritmer vilket ger ett intryck av färgblandningar eller av att färg har applicerats i 
lager. Lovefish erbjuder även mer traditionella NPR-effekter så som en konturlinje och en 
stiliserad högdager. I tabellen nedan presenteras alla de nyckelegenskaper som är utmärkande för 
Lovefish. 
 
 

Nyckelegenskaper 

• kan enhetligt ändra på tjocklek, färg och textur på alla kantlinjer. 

• kan erbjuder hårda och mjuka kanter på högdagern. 

• kan drastiskt ändra på varje skuggton genom att modifiera texturen. 

• kan skapa en rad med intressanta effekter genom att använda höjdkartor. 

• kan blanda texturerna i en skuggton med brusalgoritmer. 

• kan blanda två skuggtoner med varandra genom brusalgoritmer. 

• kan byta ut texturen i en skuggton mot en annan med avståndet till kameran 

• Lightwave stödjer en intressant funktion som heter VIPER som tillåter användaren göra 
materialändringar och se effekten nära nog interaktivt presenterar i ett renderingsfönster. 

 



 
 

 

22 

4.2 Gränssnitt 
 
Ljuslistan 
Ljuslistan finns alltid synlig längst till vänster. I den kan vi välja vilka ljuskällor vi vill skall 
ignoreras eller användas. Notera att ambient ljus är något man oftast inte använder och kan 
eventuellt spoliera skuggtonerna mer än vad man kan ana. Därför är den medtagen i listan så att 
man kan stänga av den efter tycke. Notera att minst en ljuskälla måste användas för att någon 
skuggton skall uppträda. 
 
 
Skuggtonspanelen 
Skuggtonspanelen är där man definierar 
den endimensionella texturen som 
kommer att täcka hela materialet. Flera 
zoner med färger kommer att löpa över 
ytan. När man önskar att editera en zon 
klickar man helt sonika med musen i den 
zonen med Edit verktyget valt. Det är 
det förvalta verktyget för den delen. Med 
Add kommer en ny zon att skapas där 
man klickar med egenskaper som är ett 
mellanting till zonen till vänster och den 
zon som man klickade i. Man kan sedan 
modifiera zonbredden med Zone Min 
och Zone Max.  

Alla parametrar man ser här kommer 
bara att förändra den aktuella zonen 

De färgade rutorna på toppen av 
panelen är en approximation av den en-
dimensionella texturen. Detta område är alltså en representation för hur materialet är konfigurerat 
och hur det kommer att se ut när det appliceras på ytan. Dock kommer inte alla inställningar som 
syns påverka denna approximation så som textureringen. Det är möjligt att texturera varje zon på 
flera olika sätt, men enda sättet att skaffa sig en tydlig uppfattning om slutresultatet är genom ett 
VIPER fönster. 

Skuggtonspanelen 
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Högdagerpanelen 
Högdagerpanelen är där man justerar din 
högdager till ett resultat som man eftersträvar. 
Man kan även lägga till en liten kantlinje men 
detta bör inte användas tillsammans med en 
mjuk högdager. Färgen kan väljas för såväl 
kantlinjen och högdagern. Storlek och opacitet 
kan också justeras. För att kunna åstadkomma 
önskade men något ovanligare skuggtons-
effekter har man variabler för att styra hur 
mycket undertryckande man vill göra av 
ursprungliga diffusa färg-, spekularitet-, och 
iluminationskanalen. Normalt sätt är det dock 
inte något man skall manipulera med i de 
flesta normala fall. 
  
 
 
 

 
 
 
 
Konturpanelen 
Konturpanelen är där man anger en Fresnel 
term (eg. infallsvinkeln) som avgör hur 
mycket av den aktuella ytan som skall täckas 
av konturlinjen. En linje kommer att vara som 
mest kompakt vid kanterna som är vinkelräta 
till vyvektorn, och kommer att minska av när 
ytorna ligger i linje med vyvektorn. 
Limit variabeln avgör hur stor infallsfinkeln 
får variera för att ytan skall uppfattas som en 
konturlinje. Hårdhetsvariabeln avgör hur 
snart konturlinjens efter denna infallsvinkel 
avtar. 
Färgen på konturlinjen kan modifieras eller 
till och med textureras. 
 
Special 

För närvarande finns inga kontroller under 
denna panel. 

Högdagerpanelen 

Konturpanelen 
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4.3 Implementationen 
Så som föreslagits av [Lake00] kan renderingsarkitekturen delas in i två huvuddelar. 
Färgläggaren (“The Painter, witch is used to determining the shading information” [Lake00]) och 
kontursättaren (“The Inker, highlights our silhouette edge detection method…” [Lake00]). Här 
nedan följer en inblick i hur implementationen av dessa har utförts. Men studera först Bilaga 1 för 
en överblick av algoritmen som har implementerats. 

4.3.1 Färgläggaren 
Vad vi bland annat behöver är normalen för fragmentet. I Lightwave3D kommer alla MetaNurbs- 
objekt att bli tesselerade och ny geometri kommer att skapas. En fördel med detta är att alla 
visuella fel kommer automatiskt att förminskas. Normalt sätt skulle alla nya normaler behöva 
beräknas. Lyckligtvis skapar Lightwave3D en massa information åt oss helt automatiskt, bland 
annat enhetsnormalen för varje nytt fragment. 
 
För varje sampel mäter vi den summerade illuminationen som varje ljuskälla bidrar med genom  
 
illum += (((color[R] + color[G] + color[B]) /3) * -(L dot N) );  
 
Notera att när det ambienta bidraget till illuminationen beräknas antas (L not N) vara 1. Även 
illuminationskanalen för grundegenskaperna för polityren i Lightwave3D ackumuleras. Utifrån 
denna summa evalueras i vilken zon texeln skall hämtas. 
 
Liksom [Lake00] föreslår har algoritmen utvidgats så (L dot n) istället för att bestämma en 
endimensionell texel används koordinaten för att slå upp i vilken textur texeln skall hämtas från. 
Detta ger att polityren kan producerar obegränsat med variationer på resultat snarlika till en rad 
typiska konstnärsmetoder så som t.ex. vattenfärg, krita osv. Det är produkten av ljusvektor och 
ytnormalen som väljer vilken textur som skall renderas för varje enskilt pixel-fragment. 
Texturerna kan riggas så att mindre belysning motsvarar en mer ”tät” eller ”mörkare” textur och 
vise versa för områden med mer belysning. Observera att texturernas utseende inte sker per 
automatik utan måste planteras noga av konstnären. 
 
Vidare utvidgades algoritmen till att ge möjlighet att blanda två texturer med varandra genom 
någon brusalgoritm, denna implementation är inspirerad av [Ebert98]. På samma sätt som två 
texturer kan blandas med varandra kan övergången mellan två skuggtoner blandas. De algoritmer 
som implementerat står att välja mellan presenteras utförligt i [Ebert98]. 
 
Dessutom infördes en metod för att byta ut ”fx texturen” mot en alternativ textur som byts ut med 
avståndet till kameran. Lightwaves SDK tillhandahåller renderCamera() funktionen i globala 
LWSceneInfo vilket ger oss aktuellt ID för den korrekta kameran, bildruta för bildruta.  

4.3.1.1 Texturlagerkomposition 
Det bästa sättet att skapa komplexa texturmönster är att bygga upp dem från enklare. Att 
kombinera dessa enklare texturer kan göras genom texturlager, där olika texturer är placerade 
över varandra och sedan låter man en texturfunktion interpolera mellan de två färgerna. 
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C = mix(C0,C1, f); 
 
Där f är ett tal mellan 0 och 1 och används för att välja proportionerna av färgbidraget från de 
olika texturerna. Här kan vi få nytta av brusfunktionen redan har nämnts. 
 
Den här mix funktionen är definieras som så här: 
 
color mix(color C0, color C1, float f) 
{ 
 return (l - f ) * C0 +f*C1; 
} 

4.3.1.2 Macband effekten 
Ögats receptorer fungerar så att desto mer ljus en receptor mottar desto mer kommer denna 
receptor att hämma responsen från receptorer i dess närhet. Detta har till följd att när ögat 
betraktar en skarp intensitetsskillnad i bilden kommer det mörka området a att se mörkare ut intill 
det ljusa området b som i sin tur kommer att se ljusare ut. Detta kallas för Macband effekten. För 
att motverka detta kan vi göra övergången mellan det ljusa och mörka inte fullt så skarpt genom 
att släta ut intensitetskurva vid övergången, detta dämpar intrycket av värdeskillnaden mellan a 
och b. Detta följer alltså analogin i resonemanget kring antialiasing. Dessa hopp i värdenivåer 
kan nämligen annars bli obehagliga i en animerad sekvens. En sådan interpolerande funktion är 
Smoothstep(a,b,f(x)) som renderar en långsam-ut och långsam-in kurva. För att göra detta 
innehåller Smoothstep en kubisk funktion vars lutning är 0 vid a och b och vars värde är 0 vid a 
och 1 vid b. Det finns bara en funktion som uppfyller dessa förutsättningar och det är 32 23x x− . 
 
float 
smootstep(float a, float b, float x) 
{ 

if(x<a) return 0; 
if(x>=b) return 1; 
x(x-a)/(b-a); 
return (x*x*(3-2*x)); 

} 
 
Denna funktion finns i ”Render Man” men implementerades i Lovefish pg. av 
avsaknaden i Lightwaves3D SDK. 

4.3.1.3 Textur ID 
Det finns inget enkelt sätt att erhålla fullständig information om texturerna som kan sparas med 
objektet. Om vi vill ladda in objektet igen måste vi själva återskapa vissa associationer - så som 
länken mellan respektive bildlagers bitmap. Varje gång objektet laddas måste alla texturlager 
travas igenom och dessa associationer återskapas. “Unwrap-exemplet” i Lightwaves SDK gör en 
sådan genomtravning för att bygga ett träddiagram över texturen och det är samma algoritm som 
används i Lovefish med modifikationen att spara och ladda texturerna istället till och från 
objektfilen. I princip sker denna genomtravning genom att det aktuella textur ID först matas till 
firstLayer() i globala LWTextureFuncs, och sedan vandrar vi genom de övriga lagren med 
nextLayer() funktionen. För varje lager kontrolleras det om det är ett bildlager. Om det är det 
sparas eller laddas korrekt länk för aktuell bitmap. 
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4.3.1.4 Textur koordinaten 
Det finns inget riktigt enkelt sätt att veta vilket texturkoordinat (s, t) som evalueras. Om det 
skulle vara nödvändigt att ta reda på dem skulle evaluateUV() i globala LWTextureFuncs 
användas för texturer som inte redan är UV-mappade. För UV-mappade texturer kan UV fås för 
närmaste hörnpunkt via en vmap (eg. hörpunkts karta) - men den exakta positionen skulle 
behövas interpoleras manuellt. Men detta behövdes som tur är inte i Lovefish. Oavsett vilken 
pixel som skall behandlas skall alla behandlas likvärdigt. Det som vi får veta angående varje 
texturkoordinat (s, t) är det RGB-värde som returneras av Evaluate() i globala LWTextureFuncs. 
Detta värde kan blandas med andra värden på olika sätt för att skapa effekter av lager eller 
blandningar. 
 
För att skapa detta brus använder vi pixelelementets position (x, y, z) i det tredimensionella 
rummet i objektets matrissystem - så att inte koordinaten för pixelfragmentet ändras då objektet 
deformeras. I nästa steg används någon av brusalgoritmerna för att översätta positionen till ett 
värde enligt någon brusalgoritm. Värdet från denna algoritm matas sedan in som ett alpha-map 
värde för att mixa de olika texturerna. 

4.3.1.5 Spotsize 
I nuvarande implementation av Lovefish används inte antialiasing för texturer och därför har 
spotsizen för närvarande ingen effekt. Försök till detta har gjorts med dessa försök ha resulterat i 
att små svarta fyrkanter har dykt upp i texturerna. Anledningen till detta är ännu inte helt utrett 
men jag tror det beror på den spotsize som renderingsmotorn använder.  
 
När man använder sig av antialiasing vill man göra skarpa värdeskillnader inom ett litet område 
mindre synliga. Detta område är det som kallas spotsize. Det är inte alla renderare som talar om 
vad denna storhet är, och använder till och med en allt för stor spotsize. Denna storhet varierar 
med hur ytnormalen inte längre pekar rakt mot kameran och då kommer pixefragmentet att 
avsmalna i en riktning. Detta är ett problem som upptäcktes med Lightwave3D och orsakade 
märkliga svarta pixlar i texturerna när man använde och ”antialiasing”. Dessutom kan spotsize 
utan att man har kontroll över det ha modifierats av någon föregående polityr. Därför bör varje 
polityr ange vilken storlek på pixelfragmentet som är önskvärt. Vill man göra det enkelt för sig 
räcker det med att denna storhet skrivs till något mycket litet. För en mer noggrann utredning 
kring ”spotsize” rekommenderas [Ebert03]. 

4.3.2 Kontursättaren 
Kärnan för kontursättningsalgoritm är en lutningsgradient (eng. incedence gradient) för 
dotprodukten ε≤−• )( CpN . Algoritmen för denna ser ut så här: 
 
softborder = (edgeCoverage + (1 - edgeCoverage) * (1 - edgeSoftness)); 
mixer = smoothstep (edgeCoverage, softborder, cosine);  
grundfärg = mix (kantfärg, grundfärg, mixer); 
 
Vad denna kod gör är att mäta lutningen (cosine) på pixelfragmentet och avgör därmed hur pass 
detta pixelfragmentet ligger nära en profilkant. Sedan interpolerar vi ursprungsfägen för 
pixelfragmentet med den färg vi vill att profilkanten skall ha. På så vis kan vi få allt från en mjuk 
till en hård konturlinje. 
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Att vi valde denna enkla lösning berodde mer på att jag ville ha kontursättaren som en del av min 
polityr än som ett pixelfilter. Dessutom fann jag ut att man kan texturera kontursättningen på 
samma sätt som med illuminationszonerna. Dessutom ville jag spara på utvecklingstiden. Att 
utveckla ett pixelfilter för att åstadkomma texturering på något annat sätt som nämnts i 2.6.2 
skulle tagit betydligt mera tid. 

4.3.3 Högdager 
För varje ljus i scenen gör vi detta (eg. Blinns reflektionsmodell): 
 
spec = -vdot( H, wNorm ); 
if( (spec > (1.0 - highlightSize))  
{ 

if (highlightSoftFalloff) 
 { 
  x = ( float )( 1.0 / highlightSize); 
  spec = ( float )( specular * pow( spec, x )); 
  color = mix(color, highlightColor, spec); 
 } 
 else 
 { 
  color = mix(color, highlightColor, specular); 

} 
} 
 
Med highlightsize i koden ovan menas blankheten (eng. glossnes). Och med specular styr vi 
intensiteten i högdagern. 
 
För att rita ut en ring kring denna högdager gör vi detta: 
if(spec >= (1 - (highlightOutlineSize + highlightSize)) )  
{      
 color = mix(color, highlightOutlineColor, highlightOutlineOpacity); 
} 

4.4 Renderingar 

4.4.1 Exempel på en endimensionell textur 
Speciell omsorg för hur objektet modelleras har stor betydelse för 
att den sökta stilen uppnås. Placeringen av gränsen mellan två 
skuggtoner i texturen bör placeras bara när man interaktivt kan 
evaluera effekten. Sådana saker som styrkan på ljuskällorna och 
det ambienta ljuset är i scenen situationsberoende. 
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4.4.2 Fejka bakljus 
Som en fortsättning för föregående exempel kan vi 
observera att man kan fejka en andra ljuskälla genom 
att designa diffuse texturen så att både början och 
slutet är upplyst och bara mitten är mörklagd. Och 
detta kan vi göra utan att det finns mer än en ljuskälla i 
scenen. Detta kan vi göra eftersom det är vi själva som 
väljer hur en illuminationszon skall se ut i fråga om 
bredd och färg. Det finns alltså inget automatiskt över 
hur färgsättningen sker. 

 
 

4.4.3 Gränslinjeeffekter 
Kan vi dessutom införa flexibilitet i gränslinjen mellan olika 
skuggtoner, så som brus i denna övergång, kan vi simulera olika 
pigmenterings effekter så som om skuggtonerans färger har 
beblandats. Dessa blandningar av värden görs lämpligt med olika 
brusfunktioner [Ebert98]. 
 
För att förbättra resultatet ytterligare krävs rejält med antialiasing vid 
renderingen. Otillräckligt med detta kommer att vara märkbart där 
gränsen mellan olika skuggtoner ritas ut under en animation.  

4.4.4 Pixelvis illumination 
Vi kan styra iluminationen pixel för pixel genom att texturera 
illuminationskanalen för objektets grundinställningar och sedan 
texturera varje skuggton i skuggtonspolityeren. På detta sätt kan vi 
skapa jordgloben utan att påverka objektets triangulation. 
 

4.4.5 Texturering av skuggtonerna 
Till skillnad från traditionella NPR tekniker som fokuserar på 
skapandet av skuggton, kantlinje och textur är skuggtons-polityren i 

renderingssammanhang traditionellt bara kapabel att klara av de två första. Anledningen till detta 
kan vara att man bara velat hålla det hela enkelt men man kan lätt tänka sig situationer där 
texturerna skulle kunna användas för att framhäva objektets form, vilket gör det svårt att inse 
varför det inte har gjort så ofta tidigare. 
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4.4.6 Subdivision - Siluetten avslöjar 
När man betraktar ett polygonobjekt renderat med NPR teknik är det främst de hårda 
siluettkanterna från polygonerna på objektet som avslöjar objektets sanna 3d natur. Det vore 
alltså av intresse att titta vidare på fler metoder för att ”mjuka upp” konturerna. I Det här 

projektet har problemet undvikits genom att konvertera 
polygonobjekten till en metanurbmodell, vilket i sig 
genererar mjuka silhuetter. Men det kan finnas 
situationer där denna metod inte är fullgod. Om vi tittar 
på vår anime flicka som är modellerad med ett litet antal 
polygoner. Och jämför hur mycket detaljer försvinner 
kring munnen när vi konverterar polygonmodellen (a) 
till en metanurbsmodel(b). Jämför även objektet 
renderat utan “smooting” och (c) utan suvdivision samt 
med “smooting” och utan subdivision (d) och hur detta 
påverkar skuggtonernas mjukhet. 

4.4.7 ”Smoothing” 
Den färgkvantisering som begagnas kan ge oss en effekt 
av en naggad kant mellan olika skuggtonade områden på 
objektet. Om gränsområdet mellan dessa skuggtoner kan 
vidgas med en gradient från det ena orådet till det andra 
kommer detta inte vara så märkbart – förutsatt att 

polygonernas ytstorlek förblir någor-lunda proportionerliga. Vid hörnpunktinter-polation kommer 
denna övergång att bli märkbar på stora polygoner - dock är inte detta märkbart med en 
pixelshader. En metod att dämpa dessa fel är att konstruera objektet med enbart små ytor (alt. 
subdividera polygonerna genom att konvertera objektet till en metanurb) detta tar förstås inte bort 
problemet men gör det så litet att det förhoppningsvis inte längre är märkbart. Tyvärr kommer det 
med den nackdelen att det faktiskt kommer att sänka systemets prestanda ganska rejält. En annan, 
mycket bättre, metod som motverkar detta är ”smoothing”, en grundegenskap som kan ges till 
alla polityrer i Lightwave3D. Denna egenskap innebär att normalerna kommer att interpoleras 
mellan hörnpunkterna vilket ger intrycket av en mjukt jämna yta utan att vi skapar någon 
geometri. 
 

4.4.8 Höjdkarta 
Man kan integrera mer komplicerade effekter som ger intressanta 
textureffekter. Här till höger har vi nästan orsakat ett utseende av 
fingermåleri genom den enkla höjdkartan. Denna effekt är möjlig 
tackvare att normalen vi använder i implementationen tillhandahålls av 
Lightwave3d. Därför är det möjligt att påverka normalens riktning på 
andra ställen i programmet. 
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5  Reflektioner  
Problem och vidare utvecklingsmöjligheter. 

5.1 Kvarvarande problem 
Det enda slutgiltiga problem som verkligen har varit ett frustrerande inslag har varit att då 
flaggan för texturegenskapen ”Pixel bleeding” och ”Texture Antialiasing” alltid är förvalt när ett 
bildlager i en textur skapas orsakade detta ett fult renderingsfel bestående av små svarta rutor om 
denna funktion inte avaktiverades för bildlagret. Varför detta fel uppstår tros bero på 
renderingsmotorns spotsize (se 4.3.1.5). Tyvärr kunde inte problemet åtgärdas tillfredsställande 
med denna kunskap. Lösningen har varit att helt sonika ignorera dessa flaggor genom att vid 
renderingen avaktivera dem.  

5.2 Utvecklingsmöjligheter 
1. Lägg till stöd för transparanta effekter så som typiska anime-ögonbryn. Förslagsvis genom att 
låta bakomliggande ytor, som man hittar genom ”ray tracing”, med ett visst materialnamn eller 
grupptillhörighet renderas ovanpå den redan utritade och framförvarande ytan. 

2. Fler brusalgoritmer och ett sätt att generera dem med minskad detaljnoggrannheten i dem – 
större kornighet på bruset skulle vara önskvärt. Helt enkelt fler sätt att styra hur skuggtoner 
beblandas. 

3. I ett vidare perspektiv bör vi se på vilken effekt skuggor som kastas av objektet påverkar 
omgivningen. Alltså behöver vi kontroll över hur skuggorna ser ut i fråga om färg och textur. 
Texturerade skuggor saknas i Lightwave3D v7.5, men det finns funktioner för detta i andra 
konkurrerande mjukvaror.  

4. Lightwave3D saknar en kantlinjerenderare som klarar av att stiliserade kantlinjerna. Och att 
utveckla en sådan vore ett bra komplement till Lovefish och en utvidgning av vad som är möjligt 
att rendera. 

5. Byta ut de simpla zongränslinjerna i användargränssnittet mot interaktiva dragkontroller. Detta 
skulle förvisso kräva plattformsberoende kodning. 

6. Att eventuellt översätta detta plugin för Macintosh då det är okänt om detta plugin är helt 
plattformsoberoende. 

5.3 Utvärdering 
Det har varit intressant att följa hur mina vänner som använder Newtek Lightwave3D för sina 
projekt har kunnat dra nytta av min polityr. I bilaga 3 har jag inkluderat en del bilder från dessa 
projekt så att läsaren kan få exempel till vad pluginet helt praktiskt har använts till. Till trots att 
denna polityr tillhandahåller en del helt nya möjligheter för att rendera NPR i Lightwave är det 
inte alls säkert att dessa används av artisterna. Artisten är NPR sammanhang bara intresserad av 
att efterlikna traditionella tvådimensionella tekniker i allmänhet utan att det ser konstigt ut. Det 
andra problemet är att få artisten att inse var och när dessa funktioner som Lovefish erbjuder är 
användbara. I fråga om det senare är dock konstnären tacksam för att funktionerna finns där när 
behovet av dem väl uppstår. Men konstnären är ovillig att använda dem bara för att de finns där – 
mycket beroende på en ständigt varande tidsbrist i produktionssammanhang. Dessa två problem 
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har jag fått erfara när jag har haft mina vänner till att betatesta implementationen. Skall man få ett 
genomslag för nyttan av dessa nya funktioner måste man alltså påvisa detta tydligt i manual med 
fina exempel. Därför är frågan om resultatet är så bra att artisten kommer att använda dem 
fortfarande något obesvarat även om det finns sådana indikationer. Om vi tittar på den 
ursprungliga problemframställningen kring hur vi skall få ett bra intryck av objektet så är svaret 
att vi har möjlighet att skapa detta. Allra minst har vi möjlighet att skapa ett intressant intryck av 
ytan. Mera bestämt har vi möjlighet att rendera ytan på ett flertal olika sätt som påminner om 
traditionella konstnärstekniker genom att vi kan texturera illuminationszonerna. 
 
Dock återstår ännu att få ett definitivt svar på nyttan med de funktioner detta plugin erbjuder och 
det kvarstående frågetecknet är om användargränssnittet är tillräckligt okomplicerat. Detta plugin 
kommer att publiceras officiellt för att se vad andra artisterna tycker och vad de kan åstadkomma 
med detta plugin. Och detta kommer att ske som ett gratisprogram och då på hemsidan 
www.flay.com som är en nyhets- och resurskälla främst för de 3d-artister som använder 
Lightwave3D. 

5.4 Slutord 
Det har varit ett personligt nöje att skiva denna uppsatts, att få se vad som kan åstadkommas 
genom att förenkla bilder och kanske ännu mer se hur det görs. Som en teknik bland andra 
renderingstekniker är skuggtonspolityren egentligen lätt att förstå. Vilket gör det till en lämplig 
inkörsport till NPR. Jag anser detta arbetet handlar om verktyg för att berätta och att förmedla 
information. Vad jag anser mig ha åstadkommit är en polityr som enkelt möjliggör texturering av 
skuggtoner. Jag tror att denna metod som jag har presenterat här representerar ett sätt att tänka 
kring hur animation presenteras visuellt som kommer att vara förhärskande de närmaste åren. 
Metoden som framförs omfamnar de klassiska begränsningarna och samtidigt ger den utrymme 
för konstnärligt experimenterande. För att skapa fungerande icke-realistiska renderingar krävs 
nämligen att vi låter konstnären behåller kontrollen över kreativiteten. En del experimenterande 
med texturer från olika borstar och andra artistiska stilar kommer att innebära intressanta 
upptäckter. 
 
För vidare studier i NPR rekommenderas följande Internet länkar där man kan hitta en 
överväldigande mängd med akademiska studier av hög kvalité som har gjorts. 
 

http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~mario/npr/bib/ 
http://isgwww.cs.uni-magdeburg.de/~stefans/publi/nprliterature.html 
http://www.red3d.com/cwr/npr/ 
http://www.cs.utah.edu/npr/ 
ACM SIGGRAPH: http://portal.acm.org/ 
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Bilaga 1: Algoritm 
 
Skuggtonpolityralgoritmen utgår från [Lake00] med vissa tillägg. 
 
Preprocess: 

1. Beräkna det sammanlagda illuminationsgränsvärdet för varje skuggtonszon.  
2. Skapa för varje skuggtonszon en textur (som kan vara en eller tvådimensionell eller en 

kombination av båda) och bestäm ”Value, Hue & Saturation” för varje skuggtonszon. 
3. Bestäm om där skall finnas någon högdager, och hur den skall se ut, eller om det ej skall 

finnas någon. 
4. Bestäm om där skall finnas någon kantlinje, och hur den skall se ut, eller om det ej skall 

finnas någon. 
 
  

Körning: 
1. Beräkna den endimensionella texturkoordinatet för texeln med max(L*n,0). 
2. Rendera modellen med anrop till Lightwaves renderingsmotor med högdagern och det 

diffusa ljuset utsläckt. 
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Bilaga 2: Ekvationer 
 
Ekvation 1: mlmlmgi ddNLMaxaaaaC ×•++= })0,{(  
Ci är färgen på fragmentet i. Variabelnamnen står för ljuskällans karaktär: a för ambient 
(objektets skuggfärg) och d för diffuse. Undertecknet står för var variabeln används i 
beräkningarna: g är för global, l för light och m för material. L är den normaliserade 
enhetsvektorn till ljuskällan från fragmentet. Och n är fragmentets enhetsnormal. Vi väljer att 
sätta diffuse faktorn till 0 om dotprodukten blir negativ, dvs om vinkeln till ytans normla och 
ljusets infallsvinkel är större än 90 grader. 
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L beräknas genom den normaliserade skillnaden mellan ljusets position till origo l och vektorn 
till fragmentets position i världskoordinatsystemet. 
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Normaliseringen av en vektor v. 
 
 
Ekvation 4: mlmlmgi ddaaaaC ++=  
Om belyst utan någon vinkel mellan L och n, dvs. 0 graders direkt ljusinfall, Eftersom 
dotprodukten motsvarar cosinus för vinkeln mellan vektorerna evalueras nL •  till 1. 
 
 
Ekvation 5: mlmgi aaaaC +=  
Om inget ljus bidrar till skuggtonen kommer bara ”ambient”-ljus att bidra till illuminationen. 
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Bilaga 3: Exempel 

 
”Fishy”. Model och texturering av Andreas 
Carlbring 

 
”Jubei”. Model och texturering av Andreas 
Carlbring 

”Pencil Man” Texturering av Jimmy Esbjörnsson 

 
”Conan”. Model och texturering av Andreas 
Carlbring 
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