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Produktionsflöde för rendering av bilder i katalogproduktion

Maria Forsman, Emma Stråle

På IKEA går produktionsflödet för en produktbild i dagsläget från konstruktionsritning till fotografering
via tillverkning och montering.
En produkt som är färdig för tillverkning definieras av sin mekaniska konstruktion och sina
ytegenskaper. Ledtiden och kostnaden för bildproduktionen skulle kunna minskas betydligt om
produkten kunde avbildas redan i detta stadium, utan att finnas tillverkad. För detta
ändamål såg IKEA en möjlighet i att introducera ett nytt produktionsflöde där avancerad datorgrafik,
grafisk teknik och bildbehandling
omvandlar konstruktionsritningen till produktbild. Ambitionen är att från ritningen ta ut en 3D-modell,
placera den i en omgivning, ljussätta och belägga den med material och av detta skapa en tryckbar
produktbild som uppfyller företagets höga kvalitetskrav.

Syftet med examensarbetet var att ta fram förslag på ett konkret sådant flöde genom att undersöka olika
programvaror som skulle kunna användas samt att identifiera problemområden och komma med
lösningsförslag på dessa. Flödet delades upp i de fem problemområdena konvertering, modellering,
ljussättning, material och rendering som bearbetades parallellt. Fokus har under hela projektet legat på
färghantering och upplevd bildkvalitet genom att korrekt färg- och detaljåtergivning i bilderna varit
pekpinne och ledsagare.

Konstruktionsritningarna som görs i SolidWorks har konverterats till 3D-modeller med programvaran
PolyTrans. I 3ds max har produktmodellerna satts in i en miljö som liknar den verkliga fotostudion,
belysts och belagts med material. Efter en studie av olika programvaror för rendering beslutades det att
mental ray skulle användas varpå alla bilder skapats med denna. mental ray är en komplex
renderare som beräknar ljussättning fysikaliskt riktigt vilket bidrar till fotorealistiska bilder. 

Examensarbetet handlade till mångt och mycket om att köra olika produkter genom flödet och testa med

datorgrafik, fotorealistisk rendering, brdf, ray tracing, färghantering, tryckkvalitet, global illumination,
GI, final gather, blinn, phong, anistropi, shader, rendering, mental ray, mr, 3ds max, 3D, CAD, Light
probe, HDR, HDRI, radiosity, polygon, fresne
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SAMMANFATTNING 

På IKEA går produktionsflödet för en produktbild i dagsläget från 
konstruktionsritning till fotografering via tillverkning och montering. 
En produkt som är färdig för tillverkning definieras av sin mekaniska 
konstruktion och sina ytegenskaper. Ledtiden och kostnaden för bild‐
produktionen skulle kunna minskas betydligt om produkten kunde 
avbildas redan i detta stadium, utan att finnas tillverkad. För detta 
ändamål såg IKEA en möjlighet i att introducera ett nytt produktions‐
flöde där avancerad datorgrafik, grafisk teknik och bildbehandling 
omvandlar konstruktionsritningen till produktbild. Ambitionen är att 
från ritningen ta ut en 3D‐modell, placera den i en omgivning, ljus‐
sätta och belägga den med material och av detta skapa en tryckbar 
produktbild som uppfyller företagets höga kvalitetskrav.  
 
Syftet med examensarbetet var att ta fram förslag på ett konkret 
sådant flöde genom att undersöka olika programvaror som skulle 
kunna användas samt att identifiera problemområden och komma 
med lösningsförslag på dessa. Flödet delades upp i de fem problem‐
områdena konvertering, modellering, ljussättning, material och 
rendering som bearbetades parallellt. Fokus har under hela projektet 
legat på färghantering och upplevd bildkvalitet genom att korrekt 
färg‐ och detaljåtergivning i bilderna varit pekpinne och ledsagare.  
 
Konstruktionsritningarna som görs i SolidWorks har konverterats till 
3D‐modeller med programvaran PolyTrans. I 3ds max har produkt‐
modellerna satts in i en miljö som liknar den verkliga fotostudion, 
belysts och belagts med material. Efter en studie av olika program‐
varor för rendering beslutades det att mental ray skulle användas 
varpå alla bilder skapats med denna. mental ray är en komplex 
renderare som beräknar ljussättning fysikaliskt riktigt vilket  bidrar 
till fotorealistiska bilder. 
 
Examensarbetet handlade till mångt och mycket om att köra olika 
produkter genom flödet och testa med olika inställningar i de olika 
stegen. Flödet utvärderades kontinuerligt genom att bilderna som 
kom ut bedömdes visuellt. Dessutom genomfördes några tester för att 
undersöka inblandade programvarors eventuella brister vad gäller 
färghantering och upplevd bildkvalitet. Det slutliga resultatet av 
examensarbetet blev ett flöde som i stor utsträckning liknar arbets‐
flödet vid nuvarande bildproduktion. Med minimal insats från 
retuschavdelningen uppfyller bilderna de krav som ställs för att de 
skall kunna tryckas i IKEA katalogen. 
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FÖRORD 

Denna rapport presenterar det examensarbete som utgör avslutningen 
på vår utbildning på Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik vid 
Linköpings Universitet. Examensarbetet omfattar 20 poäng och 
genomfördes i samarbete med IKEA Communications AB, ICom, i 
Älmhult. 
 
Vi vill tacka vår uppdragsgivare för att ha upplåtit tid och resurser 
under examensarbetets gång. Ett speciellt tack till vår handledare, 
Bengt Larsson, som med sin rebelliska anda gjort detta möjligt. Vi 
riktar även ett tack till Claes Nordin och den projektgrupp som 
arbetat med oss under den här tiden för deras delgivande av 
kunskaper och för fruktsamma dialoger. 
 
Personer på Campus Norrköping som är värda ett stort tack är vår 
examinator Björn Kruse samt forskningsingenjör Peter Eriksson som 
bistått med hjälp om smått och stort under examensarbetet.  
 
 
Norrköping, 
16 mars 2005 
 
 
 
 
Maria Forsman & Emma Stråle 
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1  INLEDNING 

Som avslutning på vår utbildning på Civilingenjörsprogrammet i 
Medieteknik vid Linköpings Universitet genomfördes det examens‐
arbete som ligger till grund för denna rapport. Examensprojektet 
omfattar 20 poäng och genomfördes på IKEA Communications AB, 
ICom, i Älmhult där bland annat IKEA katalogen produceras.  
 
Detta första kapitel beskriver rapportens bakgrund, syfte och 
problemformulering samt begränsningar. Arbetsmetod och 
utrustning presenteras och avslutningsvis beskrivs målgruppen och 
rapportens upplägg. 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten på 70‐talet har strävan efter fotorealism drivit dator‐
grafikens utveckling [7]. De tekniker som utvecklats syftar allt som 
oftast till att sömlöst integrera virtuella objekt med en verklig 
avbildning av en miljö eller att lura betraktaren att bilden genererad 
med hjälp av datorn skulle vara ett fotografi. 
 
Med målet att minska ledtider och kostnader för framtagning av 
bilder vid katalogproduktion såg IKEA en möjlighet i att använda den 
ständigt utvecklandes avancerade datorgrafiken i samband med 
grafisk teknik och bildbehandling. På IKEA går produktionsflödet för 
en produktbild i dagsläget från konstruktionsritning till fotografering 
via tillverkning och montering. En produkt som är ”färdig” definieras 
av sin mekaniska konstruktion och sina ytegenskaper. Om produkten 
kan avbildas redan i detta stadium, utan att den finns tillverkad, 
skulle ledtiden för katalogproduktionen kunna minskas avsevärt med 
en stor ekonomisk besparing som följd. Överlämnandet av 
konstruktionsritningsdata mellan konstruktionsavdelning och 
bildproduktionsavdelning är möjligt eftersom båda avdelningarna 
finns inhysta på IKEA. 
 
Under våren 2004 drogs ett 3D‐projekt igång på IKEA 
Communications AB. Inledningsvis fick ett externt företag uppdraget 
att ta fram några prov som visade att det med kraftfulla datorer är 
möjligt att ta fram och rendera ut fotorealistiska bilder. Därefter sattes 
en mindre projektgrupp ihop som genomgick en kortare utbildning i 
programvaran 3ds max vid Campus Norrköping. Till ICom köptes en 
PC samt 3D‐grafikprogrammet 3ds max och konverterings‐
programvaran PolyTrans in. 
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1.2 Syfte & problemformulering 

Ambitionen för ett framtida produktionsflöde för renderade bilder på 
ICom är att från en konstruktionsritning ta ut en 3D‐modell, placera 
den i en omgivning, belägga den med material och ljus och av detta 
skapa en tryckbar produktbild som uppfyller företagets höga 
kvalitetskrav. 
 
Syftet med examensarbetet var att ta fram ett förslag på ett konkret 
arbetsflöde från konstruktionsritning till tryckbar produktbild. Detta 
skall ske genom att undersöka och testa olika programvaror samt att 
identifiera troliga problemområden och komma med lösningsförslag 
på dessa. Siktet är inställt på att bilderna skall behöva så lite retusch 
som möjligt samt att de lever upp till IKEAs bildkvalitetskrav vad 
gäller färg‐ och detaljåtergivning. Dessutom skall arbetsgången i 
flödet kännas naturligt vilket möjliggörs enklast genom att i så stor 
utsträckning som möjligt efterlikna dagens produktbildsflöde. 
 
Produktionsflödet för renderade bilder i katalogproduktion delades 
från början in i fem problemområden, var och en med egna mål‐
sättningar. Som en röd tråd har fokus under projektets gång legat på 
färghantering och upplevd bildkvalitet. 
 

Figur 1.1 Produktionsflödet för renderade bilder  
i sina fem huvuddelar. 

Konvertering – att från ett konstruktionsritningsprogram erhålla en 
korrekt beskriven 3D‐modell. 

Modellering – att hitta ett generellt sätt att bearbeta de konverterade 
modellerna samt att utforma scener som de kan placeras i. Förslag 
på hur ett fungerande scenbibliotek och modellbibliotek skall 
byggas upp ingår också. 

Ljussättning – att upprätta ljusmodeller som återspeglar verkliga 
ljusmiljöer och skapar rätt känsla i de färdiga produktbilderna.  

Materialhantering – att ta fram material som upplevs ha korrekt färg‐ 
och strukturåtergivning tillsammans med ljussättning samt att ta 
fram förslag på hur ett fungerande materialbibliotek kan byggas 
upp.  

Rendering – att utvärdera alternativ på renderingsprogramvara och 
undersöka  för‐ och nackdelar med olika inställningar för 
rendering. Kravspecificering på en framtida maskinpark för 
rendering ingår också. 

Konvertering Materialhantering Rendering Modellering 

Färghantering och bildkvalitet 

Ljussättning 
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1.3 Begränsningar 

Arbetet har begränsats till att ta fram bilder av enskilda produkter, så 
kallade guidelinebilder, där produkten är så pass enkel att det inte 
behövs någon rekvisita för att uttrycka dess funktionalitet. Bland 
dessa produkter har vi begränsat urvalet till de som enbart har ett 
trämaterial. Det flöde som har utarbetats utgår ifrån givna program‐
varor, som IKEA tillgodoser, och sträcker sig till den punkt då en bild 
renderats ut. Den upplevda bildkvaliteten begränsas av projekt‐
gruppens och vår egen bedömning av bilderna. Vad som händer med 
bilden från att den är färdigrenderad tills att den går i tryck behandlas 
inte inom ramen för detta examensarbete. Vidare har varje steg i 
flödet bearbetats separat och övergången mellan dem hanterats 
manuellt av den anledningen att vi velat kontrollera varje del och 
närmare undersöka hur korrigeringar som görs påverkar det fortsatta 
arbetet. Därför har vi inte haft som krav att skapa ett optimerat flöde. 
Vi har inte prioriterat att undersöka exakta renderingstider för 
bilderna då dessa till stor del beror på vilken typ av maskin eller 
maskinpark som används för rendering.  

1.4 Arbetsmetod 

Vägen mot målet inleddes med en litteratur‐ och referensstudie samt 
en kartläggning av hur katalogproduktionen går till idag. Därefter 
kunde arbetet med det nya flödet sätta fart för att slutligen avrundas 
med en utvärdering. 

1.4.1 Litteratur- och referensstudier 
Inledningsvis genomfördes litteraturstudier inom tredimensionell 
datorgrafik där ett brett spektrum av gamla och nya teorier täcktes in. 
Samtidigt gjordes en första genomgång av programvaran 3ds max för 
att få en överblick av dess mest grundläggande funktioner och dess 
möjligheter att applicera mer specifika teorier.  

1.4.2 Utredning av katalogproduktion idag 
Vid de första besöken på IKEA Communications AB utredde vi hur 
katalogproduktionen går till idag; vilken tidsrymd det rör sig om, 
vilken teknik som används, vilka avdelningar och yrkesgrupper som 
är inblandade i de olika stegen och hur kommunikationen under 
produktionen ser ut. Framförallt intresserade vi oss för ljussättningen 
i fotostudion samt kontrollen av bildkvalitet. 

1.4.3 Flöde för renderade bilder i katalogproduktion 
I ett första skede av arbetet med det nya flödet testade vi 
programvarorna som skulle komma att användas för konstruktion, 
konvertering och 3D‐modellering. En studie och marknadsunder‐
sökning genomfördes för att komplettera flödet med en lämplig 
renderare. Arbetet handlade sedan till mångt och mycket om att köra 
olika produkter genom flödet och testa med olika inställningar i de 
olika stegen. På så sätt kom konkreta problem upp till ytan för vilka vi 
sedan kunde utprova nya lösningar. 
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1.4.4 Utvärdering 
Utvärderingen av det nya flödet för produktbilder genomfördes varje 
gång vi testat att köra igenom en produktkonstruktion. Dessutom 
gjordes några specifika tester för att kontrollera renderings‐
progamvarans duglighet. Visuella bedömningar av resultat har varit 
viktigare än mätbara överensstämmelser. De som varit delaktiga vid 
bedömningarna har stor erfarenhet av att arbeta med bilder 
professionellt, både vad gäller de förhållanden som råder vid 
fotografering liksom vad som går att åstadkomma med retuscharbete. 

1.5 Utrustning 

Examensarbetet har utförts i två huvudmiljöer. Den första på Campus 
Norrköping, Linköpings Universitet där utrustningen som använts är 
densamma som universitetets laborationsmiljö. Den andra på IKEA 
Communications AB i Älmhult där arbetet utförts på en Dell Precision 
650. 
 
Den programvara som använts är SolidWorks 2003 för konstruktions‐
ritning. För modellering av scener och produkter har 3ds max version 
6  och senare använts. Vid rendering har kvalitativt arbete genomförts 
med i huvudsak mental ray 3.3 men under utvärderingsfasen 
användes även finalRender Stage 1, SP2. För visuella bedömningar 
och jämförelser har Photoshop 7.0 och Photoshop CS använts. 

1.6 Målgrupp 

Denna rapport vänder sig i första hand till personer på IKEA som är 
inblandade i 3D‐projektet samt till de studenter och den personal på 
Medieteknikprogrammet som vill läsa om en lyckad tillämpning av 
avancerad datorgrafik, bildbehandling och färghantering. Även för de 
som bara har ett allmänt intresse av fotorealistisk rendering erbjuder 
rapporten intressant läsning. Läsaren behöver inga särskilda för‐
kunskaper utan förses med såväl teori om datorgrafik och färg‐
hantering som grundläggande kamerateknik och studiofotografering. 

1.7 Typografiska konventioner 

Engelska ord och begrepp har översatts i den mån det är möjligt och 
finns då förklarade i texten. I de fall termer inte har någon bra svensk 
motsvarighet varför vi använder originaltermen. De ord som är 
kursiverade i texten återfinns i ordlistan. Akronymer används endast 
efter att begreppet tidigare förklarats. Programvaran 3D Studio Max 
benämns 3ds max. 

1.8 Rapportens disposition 

Rapporten är indelad i fyra delar. Den första delen, Teoretisk 
bakgrund, behandlar grundläggande teorier inom datorgrafik och 
rendering, fotografering, bildkvalitet och färghantering. Del två, 
Katalogproduktion idag, inleds med ett stycke om IKEA 
Communications AB och dess organisation. Därefter följer ett stycke 
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om hur katalogproduktionen från idé till produktbild går till idag. 
Den tredje delen, Rendering av bilder i katalogproduktion, beskriver 
huvuddelen av det praktiska arbete som examensprojektet har 
inneburit. Först beskrivs de programvaror som använts, följt av en 
sammanställning av den renderarstudie som genomfördes. Valet av 
renderare, mental ray, beskrivs sedan kort. Produktionsflödet för 
renderade bilder förklaras därefter steg för steg och olika problem‐
områden som uppdagats under arbetets gång diskuteras. I den fjärde 
och sista delen, Avslutande diskussion, utvärderas flödet för 
renderade bilder och de metoder som använts i examensarbetet. 
Rapporten rundas av med rekommendationer för ett fortsatt arbete 
med renderade bilder producerade för IKEA katalogen. 
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2  3D-DATORGRAFIK 

Att skapa bilder med hjälp av datorn eller att låta datorer generera 
bilder kallas med en annan term för datorgrafik. I grund och botten är 
datorgrafik matematik som kan beskriva scener i två och tre 
dimensioner. Den tvådimensionella datorgrafiken kan liknas vid att 
rita och måla på ett papper medan den tredimensionella datorgrafiken 
mer liknar att skulptera i lera. Detta kapitel tar upp teori om 3D‐
datorgrafik, de grundläggande byggstenarna för att åstadkomma en 
tredimensionell scen förklaras följt av metoder för att göra scenen mer 
levande och realistisk med färg och ljus. Slutligen tas olika tekniker 
för att rendera ut den tredimensionella scenen till en tvådimensionell, 
pixelbaserad bild upp. 

2.1 3D-datorgrafikens byggstenar 

Det minsta elementet i 3D‐datorgrafik är en punkt i den 
tredimensionella rymden. Ett objekt består dock generellt av mer än 
en punkt vilket föranleder ett mer avancerat beskrivningssätt.    

2.1.1 Vektorer 
En vektor är en matematisk beskrivning av en sträcka mellan två 
punkter [7]. Med vektorer kan flera punkter bindas samman och 
tillsammans beskriva ett objekt. Förutom att vara en av grundstenarna 
i objektbeskrivningen används vektorer till att beskriva riktningar i 
den tredimensionella rymden. Ett viktigt exempel är normalvektorn 
som är en vektor som står vinkelrät mot en yta. För ett objekt 
representerar normalvektorn bland annat en ytas orientering när den 
jämförs med ljusets riktning för att på så sätt räkna ut ljusets intensitet 
på ytan och i reflektionen. 

 
Figur 2.1 En yta som definieras av fyra punkter och som hålls 
ihop av vektorer. Normalvektorn, N, är vinkelrät mot ytan [7]. 

Det finns tre viktiga vektorer som är associerade med ytans normal 
[7]. Dessa är ljusriktningsvektorn L, reflektionsvektorn R, och 

Normalvektorn, N 

Vektor 

Vektor 
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vyvektorn V. Ljusriktningsvektorn sträcker sig från punkten där 
normalen möter ytan till ljuskällan. Reflektionsvektorn ges av 
riktningen på det reflekterande ljuset från ytan beroende av 
inkommande ljus längs riktningen L. Vyvektorns sträcker sig mellan 
vypunkten, till exempel ögat eller en kamera, och den punkt där 
normalen går ut ur ytan. Det är vanligtvis det inkommande ljuset i 
riktning L som reflekteras längs V som är intressant, det vill säga det 
ljus som ögat eller kameran ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2 a. Ljusriktningsvektorn. b. Ljusriktningsvektorn och 
korresponderande reflektionsvektor. c. Ljusriktningsvektorn 

och vyvektorn [7]. 

2.1.2 Koordinatsystem 
Att skapa och hantera 3D‐objekt kräver referensramar för att kunna 
uttrycka hur ett objekts olika delar förhåller sig till varandra samt hur 
olika objekt står i relation till varandra [7]. Referensramarna är 
koordinatsystem som spänns upp av axlarna kallade X, Y och Z. Tre 
olika koordinatsystem är viktiga att hålla i minnet: lokalt koordinat‐
system, världskoordinatsystem och vykoordinatsystem. Det lokala 
koordinatsystemet är det som varje enskilt objekt beskrivs utifrån. 
Positionerna på punkterna som definierar objektet är beskrivna 
relativt en punkt som ligger nära eller i objektet självt. Denna punkt 
kan ses som objektets origo och kallas inom datorgrafiken för pivot 
punkt. Pivot punkten underlättar modelleringsförfarandet avsevärt 
just eftersom varje punkt i objektet är beskriven utifrån en punkt som 
utgår från objektet självt. För att kunna sätta flera objekt i relation till 
varandra används ett världskoordinatssystem, även kallat globalt 
koordinatsystem. De lokala koordinaterna hos varje objekt 
transformeras till de globala koordinaterna och är sedan beskrivna i 
samma system. Objekten sägs då vara sammansatta i en scen. 
Vykoordinatsystemet kallas också för betraktarens koordinatsystem 
och bestämmer vad som skall visas i den aktuella vyn. Paralleller kan 
dras till en virtuell kamera i världskoordinatsystemet som är riktad 
mot ett eller flera objekt. Det som syns i kamerans sökare är det som 
finns i vykoordinatsystemet. Generellt är koordinatsystem inom 
datorgrafiken klassiska Kartesiska koordinatsystem, det vill säga 
koordinatsystem där axlarna (X, Y, Z) är vinkelräta mot varandra.  

N 

L 

R 

N 

L 

V 

N 

L 

a.  b. c.
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Figur 2.3 Kuben med sitt lokala koordinatsystem, som utgår 
från pivot punkten, i världskoordinatsystemet. Det ögat ser av 

världskoordinatsystemet är det som finns i 
vykoordinatsystemet. 

2.1.3 Objektrepresentation 
Den klassiska representationen av tredimensionella objekt är med ett 
nät av polygoner, på engelska polygon mesh [3, 7]. Dessa nät är 
uppbyggda av punkter med givna koordinater (x, y, z) i det 
tredimensionella rummet. Tre, fyra eller flera punkter sammanbinds 
med vektorer och bildar polygoner. Vektorerna utgör således 
polygonens kanter. Triangulära polygoner är vanligast eftersom det 
kan garanteras att hörnpunkterna ligger i samma plan.  Det 
tredimensionella objektet representeras sedan av en lista med alla 
koordinaterna för alla objektets hörnpunkter samt en indexlista med 
information om hur hörnpunkterna skall bindas samman med 
vektorer. 

Figur 2.4 Ett objekt representerat av ett polygonnät [7]. 

I konstruktionsprogram är objektrepresentation med polygoner 
mindre vanligt. Istället representeras objekten med parametriska 
kurvor [7]. En kurva specificeras av en matematisk formel som 

Xo 

Yo 

Zo 

Pivot punkt 

Xvärld 

Zvärld 

Yvärld 

Yvy Zvy 

Xvy 

Punkter/kanter Polygoner Ytor Objekt 
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beskriver dess form och dess position i den tredimensionella rymden. 
Flera parametriska kurvor kan kombineras och bilda en nätliknande 
struktur som påminner om ett polygonnät med skillnaden att det är 
uppbyggt av matematiska formler istället för tabeller med punkter 
och kanter. Med en parametrisk representation kan alla objekt 
beskrivas exakt, även kurvade ytor såsom cylindern och sfären i figur 
2.4 och 2.5 . Det är den exakta beskrivningen som är anledningen till 
den används i konstruktionsfasen av nya produkter. Nackdelen med 
en parametrisk objektrepresentation ligger i att den är beräknings‐
krävande vid rendering. 
 
Polygonmodellen som representerar ett objekt kan antingen vara 
exakt eller en approximation [7]. En kub och dess sex sidor går till 
exempel att beskriva exakt med hjälp av tolv trianglar medan en sfär 
aldrig kan bli helt rund oavsett hur många trianglar som används. Ju 
fler polygoner som används för att representera ett objekt desto 
noggrannare blir det beskrivet. En avvägning måste alltid göras 
mellan noggrannhet och beräkningsbörda. Polygonerna i sig är inte 
betungande men när material, ljussättning och skuggning kommer in 
i bilden och skall beräknas för varje polygon kan det ta mycket extra 
datorkraft.  

Figur 2.5 En sfär beskriven med olika antal polygoner. 

För att erhålla en optimerad polygonbeskrivning av ett objekt 
genomförs en så kallad polygonreducering. Denna kan genomföras på 
olika sätt beroende på vad som är önskvärt att uppnå. Ett vanligt 
angreppssätt bygger på att behålla objektets form efter reduceringen 
genomförts. 

2.1.4 Transformationer 
De vanligaste transformationerna av tredimensionella objekt är 
translation, rotation och skalning [3]. Om ett objekt betraktas som 
uppbyggt av punkter i den tredimensionella rymden kommer 
transformationer av objektet att handla om transformationer av de 
enskilda punkterna. En translation handlar om att flytta en punkt P 
med koordinaterna (x, y, z) till punkten P’ med koordinaterna  
(x’, y’, z’) genom att addera avståndet, eller translationskoordinaterna 
(tx, ty, tz), till P. Rotation och skalning utförs istället genom att 
rotations‐ekvationer och skalningsfaktorer multipliceras med P. Då 
det oftast handlar om hela set med punkter som skall transformeras 
representeras punkter och transformation för enkelhetens skull med 
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matriser. När flera transformationer följer efter varandra kan dessa 
representeras med en sammanlagd matris. 
 

2.2 Interaktion mellan ljus och objekt 

Tredimensionell datorgrafik blir verklig genom att objekten i scenen 
färgsätts och belyses med en ljuskälla. Ytterligare realism tillkommer 
om objekten dessutom får ytegenskaper som reagerar på ljus‐
sättningen och om de kastar skuggor. Möjligheterna att åstadkomma 
realistisk interaktion mellan ljus och objekt är många och beror på hur 
ljuskällor och material beskrivs. Själva beräkningen av interaktionen 
sker vid renderingen som förklaras i nästa avsnitt. 

2.2.1 Texturer och mappning 
Texturmappning handlar om att med en tvådimensionell bild få en 
tredimensionell scen att se mer intressant och realistisk ut [7]. En 
textur kan associeras till omgivningen, till ljussättningen eller till 
objektet. Det är ett enkelt sätt att göra en scen mer levande samtidigt 
som det är billigt ur beräkningssynpunkt. Det i särklass vanligaste 
användnings‐området av texturmappning är att färgsätta objekt.  
 
För att lägga en texturmapp på ett polygonbeskrivet objekt finns det 
en rad olika metoder [7]. Den mest praktiska strategin är att under 
modelleringsfasen associera texturens koordinater (u,v) med poly‐
gonernas hörnpunkter. Så fort man inte jobbar med enkla objekt, 
såsom en kub, uppstår dock problem. Uppgiften att associera textur‐
koordinater med pixlar i den renderade bilden är allt utom trivial. 
Problemet ligger i att polygonrepresenterade objekt endast är 
definierat i polygonernas hörnpunkter och ytan där emellan 
approximeras. 
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Figur 2.5 Translation, skalning och rotation av objekt. 
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Två huvudalgoritmer finns för att lösa problemet att hitta ett lämpligt 
förhållande mellan textur och objekt [7]. En utgår från vyplanet och en 
 från texturplanet. Vystyrd mappning är vanligast och finns i sin tur i 
olika varianter där en som fungerar i alla lägen är känd som tvåstegs‐
mappning. Texturen mappas då först till en grundformsyta, till 
exempel en cylinder, varpå den mappas vidare till objektet ifråga. 
Tvåstegsmappning är även lämplig att använda för att ge scenens 
omgivning en textur. Objekten omsluts då av en sfär vars insida 
associeras med en mapp som bidrar med olika effekter i scenen. 

Figur 2.7 Tvåstegsmappning från textur till objekt [7]. 

Texturmappning kan utöver att bidra till färgsättning av ett objekt 
användas för att få en yta att se veckad eller gropig ut utan att det 
behöver modelleras [7]. Konceptet kallas för bumpmappning. Den 
textur som läggs på ytan, en bumpmapp, informerar om hur ljusstrålar 
som träffar ytan skall förvrängas. En punkt på ytan som motsvaras av 
en mörk färg i bumpmappen kommer att ge intrycket av att ligga 
djupare än en punkt som motsvaras av en ljus färg. 

Figur 2.8 Endimensionellt exempel av stegen i bumpmappning 
[7]. a. Originalytan. b. Bumpmappen. c. Förhöjning och 

försänkning av ytan. d. Den ”nya” ytan och några av dess 
normalvektorer. 

2.2.2 BRDF 
Materialets ljusreflekterande egenskaper kategoriseras generellt med 
en BRDF, på engelska en bi‐directional reflection distribution function 
[7]. Baserat på det infallande ljusets vinkel och ytans geometri 
bestämmer en BRDF intensiteten på reflektionen för alla våglängder i 
alla riktningar. I datorgrafik är reflektionen längs riktningen som ges 
av vyvektorn mest intressant och en BRDF kan då beskrivas av 
ekvationen och förkalaras av figuren nedan.  
 

),(),,,( VLffBRDF refrefinin == φθφθ  

Objekt 2D texturmapp Grundform 

a. b. c. d. 
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Figur 2.9 En BRDF relaterar inkommande ljus i riktningen L till 
ljus som reflekteras i riktningen V som en funktion av vinklarna 

Φin, Φref, θin och θref [7]. 

En korrekt BRDF som appliceras på ett datorgenererat material gör att 
materialet reflekterar ljus på samma sätt som det skulle ha gjort i 
verkligheten och ökar helt enkelt fotorealismen [7]. Framtagning av 
BRDF:er kan grundas på empiriska data eller fysikaliskt korrekta data. 
Att ta fram en korrekt BRDF är dock inte helt lätt eftersom materialen 
på mikroskopisk nivå är oerhört komplexa. Mycket arbete har därför 
lagt ner på att hitta goda approximationer av BRDF:er. 
 
En förenkling som brukar göras är att dela upp reflektionen i perfekt 
spegling, på engelska specular, och perfekt diffus [7]. Perfekt spegel‐
reflektion uppkommer då ljus träffar en optiskt plan yta, till exempel 
en perfekt spegel. I verkligheten är optiskt perfekta ytor dock 
sällsynta. Istället täcks ytor av mikrogeometri i olika utsträckning som 
skingrar reflektionen och gör den diffus. En perfekt diffus reflektion 
som sprider det reflekterade ljuset jämnt i alla riktningar uppkommer 
från en perfekt matt yta, till exempel en yta täckt av ett fint puder. 

Att kombinera komponenter av spegelreflektion och diffus reflektion 
är en allmänt vedertagen approximation av en BRDF inom datorgrafik 
[7]. Teorier om hur kombinationen skall ske har sysselsatt många 
forskare inom datorgrafiken och resulterat i flera populära metoder. 
Metoderna bygger generellt på olika sätt att variera spegelreflektionen 
för att uppnå realistiska effekter som i verkligheten beror av material‐
egenskaper, vinkeln på det infallande ljuset samt ljusets polarisation 

N L 

V θin 

θref 

Φref Φin 

a. b. 

Figur 2.10 a. Perfekt spegelreflektion.. 
b. Perfekt diffus reflektion. [7] 
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och färg. Reflektionen från en yta med en sådan approximerad BRDF 
kan illustreras med en lob kring reflektionsvektorn där loben visar på 
variationen i reflektionens intensitet. 

Figur 2.11 Loben visar på variationen som spegelreflektionen 
kan anta då den kombineras med diffus reflektion [7]. 

Variationen av spegelereflektionens intensitet beroende på det 
infallande ljusets vinkel definieras av Fresnels reflektionslag och 
handlar om att reflektionen som uppfattas i en yta beror av 
betraktningsvinkeln [7]. Om ytan betraktas i normalens riktning 
uppfattas reflektionen som svag men om man tittar utmed ytan 
kommer reflektionen uppfattas som intensivare.  
 
För att höja realismen i en BRDF tas också hänsyn till om ytan är 
isotropisk eller anisotropisk [7]. En isotropisk yta är oberoende av  Φin-
vinkeln eftersom dess geometri är slät. En anisotropisk yta har en 
geometri som följer en viss riktning, till exempel ådringen i en trä‐
planka, och då är Φin-vinkeln av stor betydelse eftersom reflektionen 
kommer att se olika ut beroende på var på ytan den uppstår. 
 
När en BRDF för ytan approximerats kombineras den med texturen 
för att bilda det slutliga materialet genom att färgvärdet blandas med 
eller ersätter den diffusa reflektionskoefficienten i respektive punkt 
[7]. Vilken färg som objektet slutligen får beror på vilken shading‐
teknik som används vid renderingen. Shadingtekniken innebär helt 
kort hur ljusintensiteten i en enskild punkt skall appliceras på en hel 
polygon. Datorgrafikens första kvalitetsmässigt försvarbara metod för 
shading utvecklades 1971 av H Gouraud. Gourauds modell förfinades 
1975 av Phong Bui‐Tuong och blev snart känt som Phong shading, en 
standard inom ledande 3D‐datorgrafik. 

2.2.3 Virtuella ljuskällor och skuggor 
Den enklaste modellen av en ljuskälla är en punktkälla som sprider 
ljus i alla riktningar [3, 1]. En punktkälla simulerar antingen en 
ljuskälla som befinner sig långt ifrån de objekt som skall belysas, till 
exempel solen, eller som står nära och är mycket liten i förhållande till 
de objekt den belyser. Ljuset som punkten sprider kan betraktas som 
parallella strålar då de når objektet eftersom punktkällan är 
försvinnande liten eller försvinnande långt bort. Parallella strålar 
bidrar till hårda skuggor. I programvaror för 3D‐datorgrafik benämns 
punktkällor just så eller som omnikällor efter engelskans omni‐
directional som syftar på ljusspridningen i alla riktningar. Spotlight är 
en annan ljuskälla som programvarorna ofta tillhandahåller. Den 
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fungerar som en punktkälla men sprider endast ljus inom en 
specificerad kon, en ljuskägla. Spotlighten ger också den en hård 
skugga bakom de belysta objekten. 
 
En virtuell ljuskälla som skall vara stor i förhållande till objekten den 
belyser beskrivs bättre med en distribuerad källa vars belysning är det 
ackumulerade ljuset från flera punktkällor som dess yta består av  
[1, 3]. En distribuerad källa finns i vissa 3D‐programvaror och 
omnämns då som areakälla. Denna sprider ljus från en specificerad 
area och ger ett mjukare ljus i scenen. Ju större area, desto mjukare 
blir skuggorna. 

2.2.4 Image Based Lighting 
Image Based Lighting, IBL, är en metod för att tilldela virtuella scener 
verkliga ljusmiljöer med hjälp av fotografier [10, 22, 38, 40]. En verklig 
ljusmiljö representerar i regel ett brett spektrum av olika ljus‐
intensiteter. Spektrumet, eller det dynamiska omfånget, ges av 
skillnaden mellan de ljusaste respektive de mörkaste områdena i det 
som avbildas. Till följd av begränsningar hos dagens monitorer är det 
inte möjligt att återge hela spektrumet och det är inte heller möjligt att 
registrera omfånget med en vanlig kamera. 
 
För att kunna representera de naturliga förhållanden på ett korrekt 
sätt används så kallade HDR‐bilder, High Dynamic Range bilder [10, 
22, 40]. En HDR‐bild skapas utifrån en serie vanliga fotografier tagna 
med olika exponering. Korta exponeringar registrerar detaljer i ljusa 
områden medan de längre tar tillvara på informationen i de mörkare 
delarna av bilden. Bilderna vägs samman och pixelvärden omvandlas 
från heltal till flyttal som representerar intensitetsnivåer istället för 
färgvärden för varje pixel. 

2.2.4.1 Light probe 

En light probe motsvarar en HDR‐bild för en omgivning, sedd 360 
grader runt om en punkt i rymden [10, 22]. Den är lämplig att 
använda som ett mått på infallande ljus eftersom den ser i alla 
riktningar och registerar ljusmiljöns olika intensitetsnivåer. En light 
probe kan bistå med information för att erhålla en realistisk ljusmiljö 
till virtuella objekt och kan även utgöra bakgrunder för renderad 
grafik. 
 
Ett sätt att ta fram en light probe på är att skapa en HDR‐bild med 
hjälp av en reflekterande stålkula. Kulan fungerar som en välvd 
spegel och teoretiskt motsvarar reflektionerna allt infallande ljus i 
dess omgivning, och kan således registreras i en enda bild. Vid 
fotograferingen placeras stålkulan på ett stativ i jämnhöjd med 
kameran och fotografen ser till att kulan tar upp en större del av 
bilden. Till följd av att kamerans optik inte möjliggör för ortogonal 
projektion av motivet går man miste om viss information för vinklar 
nära 360 grader [18]. Det är därför önskvärt att hålla kulan och 
kameran så långt ifrån varandra som möjligt för att minimera detta 
bortfall. 
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Figur 2.12 a. Kamera och kula står för nära varandra, stor 
inverkan av perspektivet och tappad information blir effekten. 
b. Ett ökat avstånd mellan kamera och kula gör att närmare 360 
grader av kulan kan fångas på bilden eftersom de reflekterade 

strålarna från kulan nästan är parallella. 

En ytterliggare effekt som uppstår är att en stor mängd intensitets‐
information reflekteras vid kanten av kulan [18]. Denna kommer att få 
en låg upplösning i förhållande till mängden information den 
motsvarar. För att erhålla en bättre representation av denna och 
samtidigt kunna redigera bort kameran och fotografen kan 
ytterliggare en HDR‐bild skapas för en kameraposition, 90 grader från 
den tidigare. Genom att välja den bäst representerade informationen 
utifrån de två HDR‐bilderna kan sedan en ny, mer detaljerad light 
probe skapas. 

2.3 Rendering 

Vid renderingen beräknas interaktionen mellan ljus och objekt i en 
scen för att resultera i en pixelbaserad bild [8]. Renderaren delar först 
av allt upp kamerans synfält i ett rutnät med pixlar baserat på 
upplösningen på bilden som skall renderas [29]. Beroende på vilken typ 
av renderingsalgoritm som används färgsätts sedan pixlarna på olika 
sätt vilket påverkar realismen. Scanlinerendering och raytracerendering 
är de två vanligaste algoritmerna i 3D‐programvaror. 

2.3.1 Scanlinerendering 
En scanlinerenderare skjuter en stråle från kameran genom varje pixel 
i den renderade bilden [29]. Om strålen träffar en yta beräknas pixelns 
färg med hänseende till ljuskällorna och deras riktning relativt 
normalen till ytan, kamerans riktning relativt ytan samt BRDF och 

b. a. 



  17 

shadingalgoritm. Om scenen inte är stängd kan det hända att strålen 
inte träffar någon yta, då sätts pixeln till bakgrundsfärgen som valts. 
På det här sättet scannar renderaren igenom alla pixlar, linje för linje. 

2.3.2 Ray tracing & Global Illumination 
Med ray tracing kan en tredimensionell scen återges realistiskt med 
naturliga reflektioner, refraktioner och skuggor [1, 8, 29]. Belysningen i 
scenen kommer inte bara från ljus som infaller direkt från ljuskällor 
till punkten utan även från interaktion med scenens övriga ytor 
genom sekundära strålar. Samlingsnamnet för reflektionsmodeller 
som tar hänsyn till allt infallande ljus till en punkt i scenen är inom 
datorgrafiken Global Illumination, GI. För att ta fram resultatet utgår 
beräkningen från ljuskällan. Varje stråle som skickas från ljuskällan 
håller en viss energi som fullt eller till viss del absorberas då strålen 
möter punkter på ytor i scenen. När strålen möter en yta i scenen kan 
den ändra riktning genom att reflekteras, refrakteras eller helt 
absorberas. Om ytan är reflektiv beräknas en sekundär stråle som 
fortsätter att spåras genom scenen. Refraktion uppstår då ytan är helt 
eller delvis transperent, vilket innebär att strålen kommer att brytas 
och fortsätta i en ny riktning enligt materialets refraktionsindex. GI‐
beräkningen avbryts efter ett visst antal reflektioner och refraktioner. 
När raytracerenderaren sedan tar över utgår den liksom scanline‐
renderaren från kameran. Den stannar däremot inte när den träffat en 
punkt på en yta. Istället kontrollerar renderaren vilka ljusstrålar som 
träffat den punkten enligt GI‐beräkningen och följer dessa sekundära 
strålar tillbaka genom scenen. 

2.3.2.1 Binary Space Partitioning – BSP 

Beräkningen av skärning mellan objekt och strålar står för den största 
delen av renderingstiden i en raytracerenderare [3]. För att reducera 
dessa beräkningar använder många renderare någon typ av space‐
subdividion method. Scenen stängs in i en kub som successivt delas upp 
i mindre delar tills varje del innehåller ett visst antal ytor. Strålarna 
som skickas ut i scenen kommer endast att utsättas för skärningstest 
med celler som innehåller ytor. I dessa celler kommer den första ytan 
som skär en stråle att vara den synliga ytan i den cellen.  
 

Figur 2.13 En Raytracerenderare följer 
en stråle från kameran. När strålen 
träffar en yta kontrollerar renderaren 
vilka strålar som träffat i den ytan och 
var de kommer ifrån och följer sedan 

dessa tillbaka genom scenen. 
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Uppdelningen av kuben kan sparas i en trädstruktur, till exempel ett 
BSP‐träd [3]. Med ett BSP‐träd delas rymden i varje steg in i två delar 
med hjälp av ett plan som kan ha vilken placering och orientering som 
helst. På så sätt blir indelningen mycket effektiv och trädet blir inte 
onödigt djupt. 

2.3.3 Anti-aliasing 
Anti‐aliasing syftar till att jämna ut kantlinjer i en pixelrepresenterad 
bild [7]. Eftersom pixlar är fyrkantiga och endast kan anta ett färg‐
värde ger de utan anti‐aliasing upphov till ett kantigt resultat. För att 
få känslan av att kanten egentligen är mjuk gör anti‐aliasing att 
kantens omgivande pixlar gradvis övergår till bakgrundsfärgen. 
Denna övergång möjliggörs av att pixelns färgvärde vägs samman av 
flera sampel från motsvarande område i scenen. Med anti‐aliasing i 
renderingsalgoritmerna ovan skulle mer än ett sampel göras för att 
beräkna värdet på en pixel. Ju fler sampel per pixel som används 
desto noggrannare kan pixelns färgvärde beräknas. 

Figur 2.14 Bokstaven till vänster ger ett taggigt intryck medan 
samma bokstav med anti‐aliasing (t h) får mjukare kanter.  
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3  FOTOGRAFERING 

Att ta ett fotografi är en avancerad process där många olika para‐
metrar påverkar resultatet. Fotografering för gemene man underlättas 
av helt eller delvis automatiserade kameror men där är inte heller 
kvaliteten på bilden alltid av stor betydelse. Professionella fotografer 
föredrar till stor del manuella inställningar i kameran för att kunna 
styra exakt vad som fångas på bilden. Ljussättningen vid fototillfället 
är ytterligare en viktig ingrediens för att kunna skapa rätt känsla i 
bilden. För att kunna dra nytta av 3D‐programvarornas virtuella 
kameror och ljussättning av scener finns det mycket att vinna på att 
känna till teorin bakom fotografering i verkligheten. 

3.1 Kameran 

Ett fotografi blir till då kameran utlöses och släpper in ljus så att den 
ljuskänsliga filmen exponeras [2, 5]. I digitala kameror är filmen ersatt 
av fotoceller, på engelska charge‐coupled devices (CCD), som känner av 
det infallande ljuset och omvandlar det till elektriska signaler. 
Exponeringen beror på hur mycket ljus som passerar genom 
objektivet och hur länge det får passera. Motivets ljussättning är 
avgörande för dessa inställningar. 

3.1.1 Bländare och slutarhastighet 
Bländaren är en reglerbar öppning i objektivet med vilken 
ljusinsläppet i kameran kan justeras [2]. Storleken på bländar‐
öppningen mäts i bländartal, också kallat f‐nummer. Bländartalen 
löper i en serie från den största till den minsta öppningen: f/1.4, f/2, 
f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 och f/22. Varje steg medger en halvering 
av bländaröppningens storlek och därmed halveras mängden ljus som 
passar genom objektivet.   
 
Slutarhastigheten, också kallad slutartid, bestämmer hur länge 
exponeringen pågår [2]. Slutartiden anges i sekunder eller delar av 
sekunder. Några vanliga är 1, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 
1/500 och 1/1000 där varje steg anger en halvering av slutartiden. 
Olika kombinationer av bländaröppning och slutartid kan exponera 
filmen eller CCD:n med samma ljusmängd men resultaten blir inte 
detsamma.  

3.1.2 Brännvidd 
Brännvidd är avståndet från centrum av kameralinsen till punkten 
där infallande ljusstrålar möts, brännpunkten [2]. I kamera‐
sammanhang hänger brännvidd och objektivets längd samman; en 
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lång brännvidd kräver ett långt objektiv. Zoomobjektiv gör det dock 
möjligt att ändra brännvidd utan att byta objektiv. Brännvidden är 
omvänt proportionell mot objektivets möjliga bildvinkel; en liten 
brännvidd ger en stor bildvinkel och vise versa. Vanligt är också att 
paralleller dras mellan en brännvidd och dess förstoringsgrad; en liten 
brännvidd ger liten förstoring.  

3.1.3 Skärpedjup 
Skärpedjup är det område i bilden som har acceptabel skärpa [2]. 
Skärpedjupet kontrolleras av linsens brännvidd, avståndet till 
motivet, skärpepunkten samt bländaren. En bild tagen med kort 
skärpedjup fokuserar endast skarpt på detaljer på ett visst avstånd 
från kameran medan en bild med stort skärpedjup kan ha fokus från 
förgrunden ända till bakgrunden. 

3.1.4 Distorsion 
Det finns inga perfekta kameralinser utan alla bidrar till fel i bilderna 
de fångar [23]. Det mest synbara felet är distorsion som yttrar sig 
genom att ge bilden ett intryck av att bukta inåt eller utåt. Extra tydlig 
blir förvrängningen när räta linjer avbildas. 

3.2 Ljussättning vid fotografering 

Vid fotografering utomhus beror mängden ljus som träffar ett föremål 
bland annat på dagsljuset och vilket väder det är [2]. I en studio där 
allt naturligt ljus är avskärmat kan ljussituationen lättare kontrolleras 
genom val av ljusets kvalitet, typ av källa, riktning och färg.  

3.2.1 Ljusets kvalitet 
Ljus som kommer från en enda ljuskälla har en tendens att ge ett hårt 
intryck [2]. Exempel är en ensam glödlampa, en blixt eller direkt 
solljus mitt på dagen. Effekterna av hårt ljus blir ofta dramatiska med 
hårda skuggor och högdager som ger skarpa konstraster. Detaljer går 
ofta förlorade i de skuggade och upplysta delarna.  
 
Motsatsen är mjukt ljus, som kommer från en stor diffus ljuskälla, till 
exempel som utomhus en molnig dag [2]. Mjukt ljus saknar i stort sett 
kontraster, varken högdager eller djupa skuggor återges, och motivet 
kastar endast en svag skugga. I diffust ljus är det lättare att ta en bild 
som återger motivets alla färger, något som också bidrar till bättre 
detaljåtergivning.  
 
Reflektorer och diffusorer är bra hjälpmedel om ljusmiljön behöver 
modifieras [2]. Reflektorer i vitt, guld eller silver kan reflektera ljus för 
att lysa upp detaljer som hårda skuggor döljer. Ett diffuserande 
material kan placeras mellan ljuskälla och motiv för att mjuka upp 
ljuset och ge klarare färger. 

3.2.2 Ljusets färg och temperatur 
Färgtemperatur mäts i enheten Kelvin och är ett mått på ljuset från en 
källa [6]. Den standardiserade färgtemperaturskalan har tagits fram 
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genom att utgå från en svart kropp som värmts upp varpå ljus‐
strålningens färg vid en viss temperatur mätts upp. Låg temperatur 
ger en gulaktig färg och hög temperatur en blåaktig färg. 
 
Ljusets färg påverkar intrycket av ett objekt och således är ljuskällan 
vid fotografering viktig att ta hänsyn till [6]. Utomhusljus har till 
exempel en blåaktig ton medan inomhusljus går mer åt rött. Det 
mänskliga synsystemet är bra på att anpassa sig till dessa skillnader och 
kan förbise ljusets inverkan på ett objekt vilket däremot inte filmen 
eller CCD:n i en kamera kan. I fotostudion kan ljussituationen 
kontrolleras noggrant eftersom man använder sig av standardiserade 
ljuskällor vars färgtemperatur och intensitet uppmätts exakt. 
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4  BILDKVALITET 

Bildkvalitet är ett begrepp som inte nödvändigtvis innebär samma sak 
för alla människor. Den bedöms starkt bundet till observatören och 
vad som avbildas. I grund och botten är det alltså en subjektiv 
bedömning från betraktarens sida som avgör om en bild är bra eller 
dålig. Bedömningen kan grunda sig på alltifrån motiv till vilka värden 
betraktaren knyter till färginnehåll och ljussättning. Det finns dock 
vissa mått som påverkar hur detaljrik en bild kan bli som samtliga 
inverkar på vilken upplevd bildkvalitet som går att uppnå. 

4.1 Skärpa & kontrast 

Det finns två typer av skärpa och det är viktigt att hålla isär dem  
[2, 35]. Först och främst gäller det optisk skärpa som ges av kameran 
och dess optik sedan går det även att manipulera skärpan med 
programvara. Med programvara går det aldrig att skapa detaljer 
utöver det som registrerats vid fotograferingen, istället hjälper den till 
att framhäva den information som redan finns genom att höja 
kontrasten. Kontrasten avser ljusomfånget i en bild, det vill säga 
skillnaden mellan det ljusaste och mörkaste området. En bild med hög 
kontrast har både mycket ljusa partier och mycket djupa skuggor. 

4.2 Upplösning 

En digital bild innehåller olika antal pixlar beroende på upplösning. 
Upplösning i sig är ett mått på grad av täthet och kan avse det totala 
antalet pixlar i en bild, antalet bildpunkter per tum som en bild har 
eller till exempel en monitor kan återge. Måttet avgör alltså hur 
detaljerad återgivningen kan bli i avseende på antalet punkter som 
bilden återskapas med. 
 
En bra färgutskrift kräver en upplösning av 300 bildpunkter per tum, 
eller 300 dpi. För att erhålla en bra färgbild i formatet 10x15 cm  
(4x6 tum) krävs alltså 4 x 300 x 6 x 300 bildpunkter eller 2,16 miljoner 
pixlar. 

4.3 Bitdjup 

Bitdjupet är vad som begränsar noggrannheten i varje enskild pixel i 
en digital beskrivning av en bild. I digitala bilder är varje pixelvärde 
beskrivet med binära tal för att datorn skall kunna hantera och 
bearbeta informationen. De binära talen består av ett visst antal bitar 
vilket i bildsammanhang kallas för bitdjup. Desto fler bitar som 
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används desto fler tal går att beskriva och desto större bitdjup har 
varje pixel. 
 
För att översätta den kontinuerliga tonskala som finns i en bild tagen 
med en kamera med film till en digital, pixelbaserad bild krävs en 
tonskala där övergången mellan tonsteg upplevs som kontinuerlig [6]. 
Kontinuiteten begränsas av hur människan uppfattar tonskalan och 
hur många tonsteg som synsystemet kan urskilja. Tonskalan sträcker 
sig från svart (inget ljus) till vitt (full ljusintensitet). Hur många 
tonsteg denna skala indelas med i en digital bild beror på hur många 
bitar det binära talet som beskriver varje pixelvärde har.  
 
Man skiljer på bitdjup och det antal bitar en bild beskrivs med. De 
båda sammanfaller då bilden enbart består av en kanal men när det 
gäller färgbilder avser bitdjupet färgkanalernas separata noggrannhet 
och antalet bitar som bilden beskrivs med är då summan av bitdjupet 
i varje kanal. För att uppnå en tillräcklig grad av realism krävs ett 
bitdjup som gör att det totala antalet toner som kan återskapas ligger 
närmre den tonskala människans synsystem kan uppfatta [6]. En 24‐
bitars beskrivning av en digital bild skulle möjliggöra en tonskala på 
cirka 16,7 miljoner vilket på ett ungefär motsvarar ögats känslighet 
och således skulle vara tillräckligt för att reproducera en tonskala som 
uppfattas som kontinuerlig. För att få en skala som faktiskt har 
oändligt många tonsteg skulle kräva ett oändligt bitdjup vilket inte är 
möjligt att hantera i dagens datorsystem till följd av bland annat det 
begränsade minnet. 

4.4 Lagring och filformat 

Lagringen av bilden kan ge upphov till en förändring i bildens 
utseende beroende på den bildkomprimering och kvantisering som 
geomförs [4, 6]. Bildkomprimeringen syftar till att spara minnes‐
utrymme vid lagringen av en bild och är antingen ickeförstörande eller 
förstörande. Kvantisering blir aktuellt om bilden skall sparas med ett 
annat bitdjup. 

4.4.1 Bildkomprimering 
Ickeförstörande kompression minskar bildens lagringsutrymme utan 
att försämra dess kvalitet [4]. Det som sker rent tekniskt är att man 
optimerar sättet att ange hur bilden lagras digitalt. Vid förstörande 
bildkompression tas information bort i bilden, information som 
uppskattningsvis inte gör någon skillnad på hur resultatet uppfattas. 
Komprimeras bilden för hårt tas emellertid för mycket information 
bort och bilden brister i sin detaljåtergivning i de områden där 
informationen har tagits bort. Vilken bildkomprimering som tillämpas 
styrs av valet av filformat. Som exempel kan JPEG nämnas som alltid 
komprimerar förstörande. 
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4.4.2 Kvantisering 
Olika filformat stödjer olika bitdjup [4, 6, 33]. En digital bild som skall 
lagras kvantiseras om bitdjupet i destinationsformatet är annorlunda 
jämfört med bildens aktuella bitdjup. Vid en kvantisering förändras 
antalet tonsteg som kan återskapas och bildens pixelvärden mappas 
om. Mappningen styrs av en mappningsfunktion som säger vilka 
intervall av pixelvärden som skall mappas till ett visst värde. 

 

A B 

a 

16-bitar 

8-bitar 

Figur 4.1 Omvandling från 16‐bitar till 8‐bitar. De värden som innan 
kvantiseringen beskrevs med A eller B kommer efter kvantiseringen 
beskrivas med enbart a. Tonsteget mellan A och B försvinner eftersom 
de omvandlas till samma värde. Fördelningen av bitarna kan ske på 

annat sätt beroende på mappningsfunktionen som tillämpas. 
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5  FÄRGHANTERING 

Färghantering är ett måste för att säkerställa hur bilden och dess 
färger kommer att behandlas vid konverteringar mellan färgmodeller 
eller färgrymder. Hanteras det inte korrekt medför det att 
reproduktionen som görs skiljer sig från originalet. 

5.1 Tonomfång 

Tonomfång avser mängden toner som finns representerade i en bild. 
Ju högre svärta som kan återges i en bild och ju vitare de ljusare 
partierna i bilden är desto större är tonomfånget [4, 6]. Ett stort 
tonomfång kan således bidra till hög kontrast. Bilder med liknande 
tonomfång kan se väldigt olika ut beroende på hur tonerna mellan 
svartaste svart och vitaste vitt är fördelade. Fördelningen kallas 
tonbalans och kan visualiseras med hjälp av ett histogram. 
Histogrammet byggs upp utifrån pixlarna i bilden och visar hur 
pixelvärdena är fördelade. 

Bilder delas ofta in efter grundtyper med avseende på sin fördelning 
[4]. De tre grundtyperna är snöbilder, mellantonsbilder och nattbilder. 
Snöbilder har störst andel ljusa toner medan nattbilden domineras av 
mörka toner. I en mellantonsbild är tonvärdena relativt jämnt 
fördelade mellan vitt och svart. 

5.2 Tonkomprimering 

När tonbalansen i en bild omfördelas genomförs en tonkomprimering. 
Tonkomprimeringen styrs av en tonkomprimeringskurva som 
anpassas efter vilka delar i bilden som viktiga att behålla kontrasten i 
[4, 33]. Allmänt gäller att de områden som är viktigast är de som 

Vitt Svart 

Figur 5.1 Histogram. Tonomfånget sträcker sig från svart till 
vitt. Höjden avser hur många pixlar som förekommer med ett 

visst pixelvärde. 

Pixelvärde 

Antal pixlar 
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innehåller mest information varför den anpassning som skall göras 
ges av vilken typ av bild som bearbetas. 
 
Vårat synsystem är känsligare för förändringar i ljusa områden, de 
som ligger nära vitt, varför det generellt är viktigare att behålla 
informationen i dessa områden framför mörkare [6]. Ett exempel på 
en tonkomprimeringskurva kan då se ut som i figur 5.2. Här fördelas 
bildinformationen mellan A och B på ett större område, mellan a och 
b, efter komprimeringen. De värden som ligger mellan A och B 
kommer då att kunna särskiljas lättare eftersom de får en bättre 
fördelning. 

Figur 5.2 Exempel på tonkomprimeringskurva. 

5.3 Färgmodeller 

För att kunna kommunicera färger mellan olika medier krävs 
modeller med vars hjälp färgerna kan beskrivas [4, 33]. Modellerna är 
uppbyggda på olika sätt beroende på vad de är avsedda att användas 
till. 

5.3.1 RGB 
RGB är en modell som bygger på additiv färgblandning utifrån 
grundfärgerna rött, grönt och blått [4, 15, 33, 39]. Den används främst 
för digitala bilder och för visning på bildskärm. Ljusintensiteten i 
varje separat kanal avgör vilken färg som reproduceras och är 
beroende av den enhet som används. Den är enhetsberoende eftersom 
den reproducerade färgen beror av förmågan hos enhetens ljuskällor 
att uppnå intenstitetsnivåerna för varje färgkanal. Det maximala 
omfånget definieras inom en enhetskub där axlarna utgörs av 
grundfärger och de extrema hörnpunkterna, (0,0,0) samt (1,1,1), av 
svart och vitt. Gråskalan, eller det som kallas vitaxeln, för färg‐
modellen utgörs av den diagonala axeln mellan svart och vitt. 
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a 

b 

Svart 

Vitt 

Vitt 
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Figur 5.3 RGB‐modellen. Vitaxeln mellan svart och vitt utgör 
modellens gråskala. 

5.3.2 CMY 
CMY är en subtraktiv färgmodell som används vid färgtryckning  
[4, 39].  Tryckfärgerna absorberar och reflekterar infallande ljus i olika 
grad och ger på så sätt ett färgintryck. I teorin ger full mängd av cyan, 
magenta och gult på varandra svart. Tyvärr är tryckfärgerna idag inte 
ideala och svart har därför lagts till som en egen tryckfärg för att 
kompensera för detta, därav är modellen även känd som CMYK. 

5.4 Färgrymd 

Färgrymd, eller gamut, motsvarar det tonomfång en specifik 
färgmodell kan reproducera [4]. En färgrymd är egentligen en 
kombination av en färgmodell och en tonmappningsfunktion. Det 
finns ett flertal färgrymder sprungna ur RGB‐modellen som med sina 
separata omfång är lämpade för olika situationer. Generellt gäller att 
RGB‐rymderna täcker in CMYK‐modellerna och att de färger som är 
definierade i en CMYK‐rymd går att återskapa i RGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 En schematisk överblick över ögats färgmässiga 
känslighetsområde respektive färgomfånget för RGB‐modellen 

och CMY‐modellen [4]. 
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5.4.1 Adobe RGB 
Adobe RGB utvecklades av Adobe Systems 1998 och är en av de 
större RGB‐färgrymderna [15, 30, 39]. Den täcker in hela CMYK‐
rymden och ger därmed full täckning för denna. Det medför 
visserligen problem i och med att det i en bild kan finnas färger som 
måste konverteras för att hamna innanför CMYK‐gränserna vid tryck. 

5.4.2 sRGB 
1996 utvecklade Hewlett‐Packard och Microsoft en färgrymd som 
föreslogs som standard att användas inom företagens egna produkter 
såväl som vid Internetpublicering [14]. Färgrymden, sRGB, lämpar sig 
bäst för visning på monitorer och bygger på HDTV‐standarden. sRGB 
utgår från den färgrymd som en vanlig bildskärm kan visa och det är 
också dess begränsning. Färgrymden är mindre än andra färgrymder 
som bygger på additiv färgblandning och delar av CMYK‐rymden är 
definierad utanför gränsen för sRGB. 

5.5 Konverteringsmetoder  

För att hantera konverteringen mellan olika enheter, gå från en 
färgrymd till en annan, används metoder som med hjälp av ICC‐
profiler beräknar hur färgerna i originalet skall anpassas till den nya 
enheten [4, 13]. Vid framtagandet av en konverteringsmetod finns det 
grunder som alla utgår ifrån. Alla neutrala färger skall bibehållas vid 
konvertering och samtliga färger måste ligga inom färgrymden 
tillhörande den enhet omvandlingen sker från. Dessutom är det 
önskvärt att kontrasten är så stor som möjligt efter konvertering. 
Utifrån dessa tre grundregler har det utvecklats fyra konverteringssätt 
som alla skiljer sig i hur de hanterar kulörer som ligger utanför en 
enhets möjliga färgrymd. 
 
Vissa delar av färgrymden är svårare att konvertera än andra och kan 
vara problematiska att hantera [4]. Ljusa färgtoner kan oönskat 
jämnas ut när konverteringen eftersträvar ett så stort färgomfång som 
möjligt. Samma problem kan uppstå för färger som nästan är svarta. 
De kulörer som måste flyttas in innanför enhetens färgrymd för att 
kunna återges förändras alltid vilket även kan påverka kulörer som 
ligger innanför gamutens gränser. Färger som ligger på gränsen till 
enhetens färgrymd och som täcker stora ytor i bilden som skall 
konverteras kan förlora sina nyansskillnader vilket ger intrycket av en 
plattare, mer intetsägande, yta än den i originalet. 

5.5.1 Perceptuell konvertering 
Den perceptuella konverteringsmetoden är anpassad till hur hjärnan 
och ögat tillsammans uppfattar kulörer [4]. Vid en konvertering 
bibehålls det relativa avståndet i färgrymden mellan olika kulörer. De 
färger som ligger utanför enhetens möjliga färgomfång flyttas in men 
även de som ligger innanför flyttas så att de relativa kulörskillnaderna 
kvarstår. Anledningen till att detta angreppssätt används är att 
empiriska undersökningar har klarlagt att ögat är känsligare för 
skillnader mellan kulörer än specifika kulörer i sig. 
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5.5.2 Absolut konvertering 
Används den absoluta konverteringsmetoden flyttas färger utanför 
målrymden in medan kulörer innanför bibehåller sina värden [4]. 
Nyansskillnaden mellan de värden som ligger på gränsen av 
omfånget och de som ligger utanför kommer då att försvinna. 

5.5.3 Relativ konvertering 
En perceptuell konvertering kan emellanåt ge upphov till att bilden 
tappar i mättnad och kontrast [4]. Om detta är fallet kan en relativ 
konvertering ge bättre resultat. Det relativa avståndet mellan kulörer 
som flyttas in inom färgrymden bibehålls även efter konvertering. 
Kulörer som ligger innanför kulöromfånget bibehåller sina värden 
medan de kulörer som flyttas konverteras till en färg så nära den 
ursprungliga som möjligt genom att bibehålla kulörens ljushet. Det 
relativa avståndet mellan två kulörer i färgrymdens ytterkant 
förändras och två färger som tidigare var olika kan ge i stort sett 
samma värde. 

5.5.4 Mättnadskonvertering 
Mättnadskonvertering strävar efter att ge en resulterande mättnad 
som är så stor som möjligt [4]. Detta uppnås genom att ändra på det 
relativa avståndet mellan kulörer men bibehålla mättnaden. Resultatet 
blir maximal mättnad eftersom varje pixel behåller sitt mättnadsvärde 
oavsett om de ligger innanför eller utanför den möjliga färgrymden. 
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6  ICOM – IKEA COMMUNICATIONS AB 

IKEA Communications AB, ICom, producerar IKEAs konsument‐
information, produkts‐ och varuhusinformation samt intern 
information [19, 21]. Detta inkluderar bland annat alla IKEA 
kataloger, säsongs‐ och kampanjbroschyrer, monteringsanvisningar 
till produkterna och trycksaker till varuhusen. ICom bygger och 
underhåller även den svenska IKEA sajten och står för innehåll till de 
lokala sidorna i de 33 andra länder med egen IKEA‐webb. I 
genomsnitt har IKEA sajten 120 miljoner besök om dagen. 
 
Byggnaden som inrymmer bolaget domineras av fotostudion på 8000 
kvadratmeter och tillhörande lager på 2700 kvadratmeter [11, 21]. I 
fotostudion, som är en av Europas största, sker all fotografering 
digitalt och det tas varje år tusentals rena produktbilder och närmare 
2000 bilder av speciellt uppbyggda miljöer, även kallade inspirations‐
bilder. Sammantaget har IKEA Communications strax över 200 
anställda och de knyter dessutom omkring 70 frilansare till sig under 
de mest arbetsintensiva perioderna. 
 
Bolaget är organiserat i fem områden som har hand om 
Kommunikativ strategi, Affärsstyrning, Human Relations & 
Organisation, Marknad samt Media [20]. Varje område är i sin tur 
uppdelat i mindre avdelningar. Examensarbetet har koncentrerats till 
området Media och där främst avdelningen Bildproduktion. 
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Figur 6.1 ICom är organiserat i fem områden med 
underavdelningar. Området Media har avdelningarna Katalog 
(med fem olika produktavsnitt), Mediamix (med sex olika 
marknadsföringskanaler) och Bildproduktion (med sex 

produktionssteg) [20]. 

6.1  Katalogen 

IKEA katalogen är den viktigaste marknadsföringskanalen för 
företaget och är idag världens största trycksak som delas ut gratis [22]. 
2005 års katalog översattes till 47 olika språk för 33 länder och trycktes 
sammanlagt i 143,5 miljoner exemplar, en rejäl ökning från den första 
katalogen som publicerades 1951. Den första upplagan trycktes i 100 
000 exemplar och då enbart på svenska. 
 
Att det idag produceras mer än en version av katalogen påverkar 
utöver språköversättningar även bilder och layout [11]. Olika 
marknader har olika krav och behov. Bilder marknadsanpassas, vilket 
kan innebära att dölja olämpliga företeelser. Eftersom bilderna 
publiceras på en så pass bred marknad måste hänsyn tas till kulturella 
skillnader. I Sverige kan det vara okej att visa en naken handled 
medan det på en annan marknad kan anses som högst olämpligt. 
 
Sammantaget tar det 14‐15 månader att producera en IKEA katalog 
[11, 17]. I katalogen presenteras produkterna i miljöbilder samt som 
rena produktbilder. Miljöbilderna kallas även inpirationsbilder och 
syftar till, som namnet kanske avslöjar, att inspirera konsumenterna 
genom att visualisera lösningar där produkterna ingår. Produkt‐
bilderna skall framhålla funtionen av produkten och fotograferas 
enligt en guideline varför de också kallas guidelinebilder. Den 
guideline som används är i själva verket en samling rekommen‐
dationer för hur arbetet med produktbilderna skall hanteras. I en 
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produktbild friläggs produkten och det är funktionen av den som 
skall framhållas. 
 
Bildproduktionen är en stor men begränsad del av katalog‐
produktionen i sig. Innan katalogen distribueras till konsumenterna 
krävs även produktion av textmaterial och tryckförberedelser. När 17 
stora djuptryckerier världen över avslutar processen varje sensommar 
har arbetet med katalogen pågått sedan slutet av föregående vår [11]. 

Figur 6.2 Översikt av produktionsflödet för IKEA katalogen 
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7  PRODUKTBILDSFLÖDE 

Produktutveckling är en löpande verksamhet inom IKEA och det är 
IKEA of Sweden, IOS, som är ansvariga för den. IOS är det bolag 
inom koncernen som äger sortimentet och det är även de som beslutar 
om vilka produkter som skall produceras och marknadsföras i dags‐
läget. Marknadsföringen av produkter som IOS är intresserade av att 
genomföra sker i samråd med en arbetsgrupp från ICom och främst 
med hjälp av katalogen [11]. 
 
Inför varje katalogproduktion planeras upplägget utifrån ett speciellt 
tema och vilka produkter som skall lyftas fram beror givetvis på detta 
[11]. IOS står varje år som beställare till ICom och de två bolagen 
kommer med hjälp av en arbetsgrupp överens om vilka produkter 
som skall fotograferas till katalogen. Det är också viktigt att lyfta fram 
produktnyheter som har sitt lanseringsdatum i samband med att 
katalogen blir färdig. 

7.1 Konstruktionsdata 

Designers utvecklar produkter på det media de själva väljer [46, 48, 
49]. Vissa arbetar enbart med papper och penna medan andra 
utvecklar direkt i något modelleringsprogram. När designern är 
färdig med sitt arbete tar tekniker på IOS vid. De inför alla produkt‐
idéer till den gemensamma CAD‐standarden vart efter de antas till 
IKEAs sortiment. Teknikerna färdigställer produktritningen så att den 
är tillräcklig för konstruktion och är i detta arbete menade att följa de 
guidelines som IOS satt upp. Dessa manar dem att alltid utföra sin 
arbetsuppgift på samma sätt och på så sätt hålla alla produktfiler 
konsekventa. Detta underlättar för det fortsatta arbetet för bland 
annat illustratörerna som använder konstruktionsritningarna för att 
skapa monteringsanvisningar för varje enskild produkt. 

7.2 Tillverkning, lagring & montering 

Då IOS lagt en beställning av en produktbild till ICom börjar arbetet 
med att berörd produktionsgrupp ser till att produkten blir beställd 
för tillverkning, om den inte redan finns tillgänglig i lager [11, 51]. 
Produkten skickas till ICom och fotostudion där den efter montering 
senare skall fotograferas. I dagsläget har IKEA Communications AB 
en fotostudio på 10 700 m2 till sitt förfogande. På denna yta ryms 
förutom fotostudion även det produktlager som håller samtliga 
produkter som någon gång monterats för en fotografering av en miljö‐ 
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eller produktbild. Till detta tillkommer även övrig rekvisita som 
nyttjas vid en fotosituation, allt ifrån värmeljus till badkar. 

7.3 Fotografering 

Planeringen av en fotografering startar långt innan fotografen ställer 
upp produkten framför kameran i studion. Varje avsnitt i katalogen 
har egna arbetsgrupper och det är dessa som, utefter IOS önskemål 
om produkter som skall prioriteras, tar fram skisser på hur ett 
temamässigt uppslag skall se ut. Detta arbete presenteras för 
beställaren, IOS när det gäller katalogen, som måste godkänna 
förslaget. När beställaren har gett sitt godkännande för ett uppslag tar 
inredare på ICom vid för att arbeta fram de slutgiltiga detaljerade 
skisserna. De har ungefär åtta veckor på sig att utifrån idéskissen 
färdigställa detaljerade skisser över de uppslag som skall produceras. 
Utifrån dessa detaljerade skisser upprättas listor över precis allting 
som måste ingå för att bilden skall bli verklighet. När detta arbete är 
genomfört och godkänt tar sedan produktionsledare, inredare, 
fotografer och montörer in arbetet i fotostudion [11]. De produkter 
som inte finns i lager beställs för tillverkning eller köps in direkt från 
varuhuset 200 meter bort. Montörerna ansvarar för att de produkter 
som kräver montering monteras och en varuadministratör ser till att 
den levereras till rätt plats i studion.  
 
Gäller det produktbilder enligt guideline avser studiouppsättningen 
ett kalt rum där golv och väggar är vitmålade [17, 51]. Golvet sträcker 
sig upp längs den bakre väggen som en välvd ramp. Detta för att 
skapa illusionen av en oändlig horisont och samtidigt få ljuset från 
ljuskällorna att studsa tillbaka in i scenen. Ljussättningen görs med en 
huvudljuskälla, ett allmänljus samt reflektorer för att uppnå en 
tillfredställande ljusmiljö. Huvudljuskällan skall framhäva form och 
funktionalitet hos produkten samtidigt som den skall bidraga med 
allmän kontrast i bilden. Allmänljuset kommer ovanifrån och hjälper 
med sin mjuka karaktär till att lätta upp scenen. Upplättning av 
skuggor sker i huvudsak med hjälp av reflektorskärmar som inte 
genererar några nya skuggor själv. 
 
Väl i studion förbereds produkten för fotografering [11]. Är den 
smutsig rengörs den innan den ställs upp under belysningen och 
kräver produkten någon extra rekvisita för att framhäva funktionalitet 
är det en inredare som ser till detta. När förberedelserna sedan är 
färdiga kliver fotografen in. Ljussättningen i fotomiljön justeras och 
anpassas till den aktuella produkten [51]. Dessa justeringar avser både 
position och intensitet för att i resultatet lyfta fram produktens form 
och material. För att uppnå ett tillfredsställande resultat krävs många 
smärre justeringar. Dessa görs efter visuella bedömningar av test‐
fotograferingar. En process som på senare tid blivit möjligt då 
digitalfotograferingen tagit fäste i produktionen. Fotograferingen sker 
i raw‐format och bildinformationen är då helt otolkad och 
okomprimerad. När fotografen är nöjd framkallas bilden digitalt i 
fotografens bärbara arbetsstation. Efter framkallning justerar 
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fotografen eventuellt bilden att bättre efterlikna produkten efter hur 
den ser ut uppställd i studion, främst i avseende på färg och struktur. 
 
De digitalkameror som idag används i IKEAs kamerapark är bland de 
bästa på marknaden [11]. Fotograferna använder idag i stor 
utsträckning Hasselblad H1‐hus med Imacon och Phase One 
bakstycken. Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra 
bildkvaliteten och det är då viktigt att arbeta under bäst möjliga 
förutsättningar. 

7.4 Bildservice 

Bildservice tar över bilderna efter fotografen och är den sista utposten 
för manipulering av bildmaterial [11, 48, 50]. På Bildservice utförs 
retuscharbete samt friläggningar och färgställning av produkten. 
Ingenting lämnas åt slumpen utan hela bilden synas i detalj och 
korrigeras för sina brister. Bilden tryckanpassas, bland annat genom 
konvertering till CMYK‐rymden och är sedan redo att levereras till 
tryck. 
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8  PROGRAMVARA 

De programvaror som använts under examensarbetet fanns på IKEA 
Communications AB då projektet startade. SolidWorks har använts 
för konstruktionsritningar på IKEA under en längre tid. 3ds max 
köptes in då 3D‐projektgruppen genomgick utbildning i just den 
modelleringsprogramvaran. För att överföra ritningar mellan 
konstruktions‐ och modelleringsprogram fanns PolyTrans tillgänglig 
för konvertering. 

8.1 SolidWorks 

SolidWorks Corporation marknadsför system och programvara för 
produktutvecklande företag [43, 49]. Deras konstruktionsprogram‐
vara 3D Mechanical Design Software är något av en industristandard 
och används i ritningsprocessen vid framtagning av en ny produkt. 
Programmet kan växla mellan två‐ och tredimensionella ritningar som 
kan vridas, vändas och förändras. De flesta produkter består av flera 
delar och delarna i sig kan vara komplexa konstruktioner. För att 
produkten skall representeras i sin helhet arrangeras delarna i 
hierarkier, så kallade assemblies. Programmet genererar kompletta 
ritningar för tillverkning och kan visa produkten i sitt tänkta 
sammanhang med texturer och ljus. Konstruktionerna i SolidWorks är 
uppbyggda av parametriska kurvor och därför måste modellerna 
konverteras till ett polygon mesh för att kunna bearbetas i 3ds max. 
Modellens delobjekt behåller sina pivot punkter och koordinatsystem. 

8.2 PolyTrans 

PolyTrans är en programvara som utför konvertering mellan olika 
format av 3D‐data, utvecklad av Okino Computer Graphics [42]. 
Modeller, hela scener inklusive material och animationer kan 
konverteras mellan olika CAD‐ och 3D modelleringsprogram. 
PolyTrans kan användas som fristående program men i några av de 
vanligaste 3D‐programvarorna kan det implementeras som en plug‐in 
så att import och export kan genomföras direkt i modellerings‐
programvaran. Vid konverteringen överförs de flesta attribut för 
modellen, till exempel texturkoordinater, måttenheter, hierarkier och 
kameror. Polygonuppbyggda modeller kan optimeras av PolyTrans 
genom en polygonreducering som genomförs vid konverteringen. 

8.3 3ds max 

3ds max är en komplex programvara för 3D‐modellering, animering 
och rendering från företaget discreet. Programmet är välanvänt hos 
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företag inom datorspelsutveckling och film‐ och TV‐effekter men 
används också flitigt för designvisualisering. Programvaran är 
användarvänlig för såväl nybörjare som professionella och 
komplexiteten ger användaren i det närmaste oändliga möjligheter. 
Kompatibiliteten med närbesläktade produkter är god och 
programmet kan kompletteras med en mängd plug‐in. 

8.3.1 Kameror 
I 3ds max används med fördel deras riktade kamera för att ta 
stillbilder [23]. Målobjektet, eller den punkt som kameran tittar på, 
underlättar arbetet att placera kameran i rätt förhållande mot den 
produkt som skall avbildas. Innan en bild sedan registreras är det 
möjligt att ändra flertalet parametrar. Det går bland annat att justera 
kameralinsens brännvidd eller önskad bildvinkel samt ange 
skärpedjup. Dessutom går det att styra exponeringstiden för att 
förstärka effekten av att bilden skulle vara ett riktigt fotografi. 
 
Den största skillnaden mellan riktiga och virtuella kameror är att de 
senare ger en alltför korrekt bild som egentligen stämmer bättre 
överens med motivet [23]. I vardagen, på framsidan av dagstidningar, 
i tv‐rutan och i familjens fotoalbum, presenteras bildmaterial som 
skildrar verkliga händelser. Dessa är samtliga tagna med verkliga 
kameror vars optik orsakar en viss distorsion i bilden. Eftersom det är 
synintrycken av detta bildmaterial vi är vana att bearbeta anser vi, 
trots distorsionen, att det är en korrekt avbildning vilket också 
föranleder att begreppet fotorealism är associerat med en viss 
förvrängning. Datorgenererade avbildningar uppfattas som mindre 
verklighetstrogna eftersom de inte ger upphov till någon distorsion 
utan extra manipulation. 3ds max har egna filter som simulerar olika 
verkliga bildformat och de effekter som följer av det. Används 
dessutom en extern renderare som final Render eller mental ray 
tillkommer ytterliggare kamerafilter. Det är alltså möjligt att 
förvränga vad kameran ser för att bättre efterlikna de fel som uppstår 
i en vanlig kamera för att övertyga betraktaren om fotorealism. 

8.3.2 Ljussättning 
Ljussättning i 3ds max sker med hjälp av virtuella ljuskällor eller 
texturmappar för omgivningen [23]. Det finns två typer av virtuella 
ljuskällor, en standard och en fotometrisk typ. Den fotometriska typen 
simulerar fysikaliskt riktig ljusspridning i en miljö och är lämplig att 
använda då man vill efterlikna verkligheten i största möjliga mån. 
Både standardljus och fotometriska ljus finns som omnikälla, spotlight 
eller areakälla och kan väljas beroende på vilken spridning på ljuset 
och form på skuggor som eftersöks. 

8.3.3 Material 
Material i 3ds max hanteras i en materialeditor [23]. Möjligheten att 
framställa BRDF:er är mycket stor då shadingtekniker, inställningar 
och mappar från både 3ds max och externa renderare kan 
kombineras. Ett stort antal texturmappar finns att tillgå men 
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programvaran gör det enkelt att använda egna bilder, mönster eller 
fotografier. 

8.3.4 Rendering 
3ds max stöder ett flertal olika renderare som alla har sitt specifika 
gränssnitt där användaren kan manipulera inställningarna inför en 
rendering [16, 23]. De olika renderarna stöder olika algoritmer och är 
således baserade på olika reflektionsmodeller. Integrering av externa 
renderare i 3ds max går att göra antingen mjukvarumässigt eller 
hårdvarumässigt. 3ds max Default Scanline Renderer, scanline‐
renderare, är på det stora hela både noggrann och effektiv men när 
det kommer till fotorealistisk rendering räcker den inte till. 
Avancerade ljusmodeller, där ljus som studsar mellan objekten i en 
scen bidrar till indirekt belysning så som i verkligheten, kan inte 
hanteras av scanlinerenderaren. Realistiska ljusmiljöer går däremot att 
återskapa men då krävs mycket handarbete med många belysnings‐
källor eller tillämpning av en radiositylösning. 
 
I 3ds max version 6 och uppåt finns mental images renderare mental ray 
inbyggd [41]. Det är en kombinerad scanline‐ och raytracerenderare 
som bland annat beräknar ljusspridning med fysikalisk korrekthet och 
som tillåter programmering av egna shaders och effekter. En 
noggrannare beskrivning av mental ray görs i följande kapitel om 
Renderare. 
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9  RENDERARE 

Att välja renderare är av stor vikt när det gäller fotorealistisk 
rendering. Vartefter datorkraft blivit mer lättillgänglig och allt 
billigare har många företag givit sig in i renderingsbranschen med 
målet att göra fotorealistiska renderingar på kortare tid. Det finns en 
hel del intressanta aktörer på marknaden, några av dem är inte äldre 
än ett par år. Detta kapitel beskriver den utredning som genomfördes 
för att välja den renderare som ligger till grund för det praktiska 
arbetet i projektet. 

9.1 Val av renderare för 3D-projektet på ICom 

Resultatmässigt är de populäraste renderarna relativt lika så inför 
valet av en aktör för IKEAs 3D‐projekt spelade också andra aspekter 
in. Viktigast för IKEA är en pålitlig samarbetspartner som står för 
stabilitet och långsiktighet, renderaren måste finnas kvar men 
samtidigt hänga med i utvecklingen. Att byta renderare om ett par år, 
och därmed ställas inför det faktum att flera tusen scener måste 
anpassas eller helt göras om, skall på alla sätt försöka undvikas.   
 
Med ovanstående bakgrundsinformation genomfördes en studie 
kombinerat med en marknadsundersökning av fyra olika renderare. 
Bland de renderare vi valde att undersöka finns tre 
mjukvarurenderare med varierande historia på marknaden, samt en 
hårdvarurenderare. Alla har fina referensprojekt från stora kunder 
inom datorspels‐, film‐ och produktutvecklingsbranschen.  
Renderarna som ingick i vår undersökning var: 
• mental ray från mental images. 
• finalRender från Cebas Computer GmbH. 
• VRay utvecklad av Chaos Group. 
• PURE Card från ArtVPS (hårdvarurenderare). 

9.1.1 Studie och marknadsundersökning 
Studien genomfördes genom att ett par testscener modellerades upp 
och beräknades genom de olika renderarna. Scenerna justerades med 
varje renderares egna inställningar för att ge effekter som är så lika 
som möjligt. Resultaten konstaterade vad vi tidigare sett på referens‐
bilder; renderarna har vissa typer av scener som de gör bättre och 
snabbare än de andra men överlag är de fyra renderarna kvalitativt 
och tidsmässigt likvärdiga. 
 
Till marknadsundersökningen hämtade vi information från företagen 
bakom renderarna, från återförsäljare samt från olika forum för 
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datorgrafik. Aspekter vi tittade på var pris och licenser, bakgrund, 
kompatibilitet samt övriga kommentarer rörande kvalitet. En 
sammanställning av marknadsundersökningen presenteras i tabell 9.1 
nedan. 
 

Renderare  Pris/licens  Bakgrund  Kompatibilitet  Övrigt 

finalRender  
Cebas 

< 10 000 SEK. 
Nätverksrendering 
till ett lågt pris då en 
licens går att använda 
till 10 CPU:er. 

Cebas har funnits 
många år på 
marknaden men  
finalRender är något 
nyare. Renderaren 
utvecklas ständigt. 
Har trogna användare 
sedan några år och 
flera stora projekt i 
referenslistan.  

Operativsystem:  
Windows 2000/XP 
Optimerat för 3ds 
max version 4 och 
uppåt.   

Är ett Discreet Certified 
Plugin som innebär att 
discreet har gett det stöd 
som krävs för att det skall 
fungera bra, samt att de har 
rätt att ta över källkoden och 
utveckla den vidare om 
Cebas en dag läggs ner. 

mental ray 
mental images 

> 10 000 SEK 
Nätverksrendering 
dyr då en licens per 
nod krävs. I licensen 
ingår rendering på 2 
CPU:er. Licens ingår 
i 3ds max eller köps 
fristående.  

mental images 
grundades 1986 i och 
med utvecklingen av 
renderaren mental ray. 
Den första 
kommersiella 
versionen av mental 
ray kom 1989. Många 
stora kunder. 

Operativsystem:  
UNIX, Windows, 
LINUX och Mac. 
I 3ds max version 6 
och senare finns 
renderaren 
inbyggd. 

Mycket kraftfull när det gäller 
funktioner och möjlighet att 
scripta egna shaders som 
anpassar renderaren till 
användarens behov. Anses 
därför vara en av de två mest 
industrianpassade renderarna 
(jämte Pixars Renderman).  

VRay 
Chaos Group 

<10 000 SEK 
Distribuerad 
rendering billigt, en 
licens räcker till 10 
CPU:er. 

Togs i kommersiellt 
bruk 2002. 

Operativsystem: 
Windows 2000/XP. 
Kompatibelt med 
3ds max version 3 
och uppåt. 

Snabb rendering och ett billigt 
alternativ. Populariteten växer 
snabbt så det skulle vara 
förvånande om VRay blev en 
kortvarig historia. 

PURE Card 
ArtVPS 
 

>20 000 SEK 
för acceptabel 
beräkningskraft. 

ArtVPS har funnits på 
marknaden ett bra tag. 

Operativsystem: 
Windows 
NT/2000/XP samt 
Mac OS X. 
Stöder 3ds max 
version 4 och 
uppåt. 

ArtVPS är en renderare som 
körs på ett eget cpu‐chip. 
Dessa chip är mycket snabba 
på att räkna ut renderingen. 
Man kan ha dem på ett PCI‐
kort i datorn eller i en separat 
nätverksrenderingslåda. 
Gränssnittet  är utformat för 
studiofotografer. 

Tabell 9.1  Sammanställning av marknadsundersökningen av renderare [31, 32, 
41, 44]. 

9.1.2 Utvärdering 
Alla studerade renderare kommer med största säkerhet att finnas kvar 
under lång tid på marknaden. De har kommit långt i sin utveckling 
och på olika håll blivit mycket populära, vare sig de funnits länge eller 
nyligen introducerats. De färskaste renderarna finalRender och VRay, 
som också är billigare alternativ till de mer kommersiella, används 
flitigt av yngre förmågor inom 3D‐datorgrafik. Med uppbackning hos 
unga pionjärer är dessa nya renderare garanterade att överleva och 
utvecklas när de unga konstnärernas erfarenheter tas med in i 
framtida företag. 
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Exakt vad som kommer hända med de fyra renderarna eller företagen 
bakom dem går bara att sia om. Ställer man detta faktum mot kraven 
på långsiktighet och stabilitet som ICom har måste ett beslut grundas 
på vad renderarna kan erbjuda idag. För mental ray finns då många 
argument som väger tungt. Förutom att erbjuda en stor variation av 
kraftfulla funktioner ligger dess styrka i att användaren kan skapa 
egna funktioner och shaders för att anpassa renderaren exakt till de 
behov användaren har och som ger något att växa med. Renderaren är 
dessutom inbyggd i 3ds max vilket tyder på att kompatibiliteten dem 
emellan med största sannolikhet kommer att bestå. En ytterligare 
fördel är att en fristående version av mental ray kan köras på 
operativsystemet LINUX vilket underlättar administrationen av 
renderingsfarmen avsevärt. De största nackdelarna med en satsning 
på mental ray ligger i priset och att komplexiteten bidrar till en 
relativt hög inlärningströskel i ett tidigt skede. 
 
Den enda exceptionella fördelen med PURE‐kortet från ArtVPS är att 
det inte kräver inköp av både hårdvara och mjukvara. Kortet ger 
köparen ett färdigt paket med båda delar. Hårdvarulösningen för 
rendering kan, liksom mental ray, bli mer lättadministrerad då den 
inte körs på OS Windows. Nackdelarna med PURE‐kortet är att det är 
dyrt och att dess renderingspipeline har ett annorlunda gränssnitt 
jämfört mot 3ds max och övriga renderare, vilket förlänger inlärnings‐
perioden då det är svårare att ta till sig ny information i en ovan miljö. 
Om det i framtiden skulle bli nödvändigt att av någon anledning byta 
renderare skulle den då oundvikliga övergången från en hårdvaru‐
lösning till mjukvara göra bytet onödigt omständligt. 
 
I slutändan stod valet mellan renderarna finalRender och mental ray 
eftersom båda har goda utsikter för ett långvarigt samarbete med 
discreet och 3ds max. Under en del av examensarbetet bedrevs därför 
utvecklingen av flödet parallellt med de båda renderarna. För ett 
framtida flöde med renderade bilder vägde dock fördelarna för väl‐
etablerade mental ray tyngst varpå det beslutades att denna renderare 
skulle användas i det fortsatta arbetet. 

9.1.3 Renderingsfarm 
Kraven på ett framtida renderingsnätverk, också kallad renderings‐
farm, var från IComs sida liknande som för renderaren: långsiktighet, 
stabilitet och pålitlighet. Valet av mental images mental ray begränsar 
inte företaget till att använda något speciellt operativsystem och 
därför finns också stora valmöjligheter vad gäller hårdvara. Under 
examensarbetet gjordes en mindre marknadsundersökning för att se 
vilken prislapp en första renderingsfarm skulle få. Omfattningen på 
ett första renderingsnätverk skulle vara fyra datorer eller mot‐
svarande men med kravet att det måste gå att växa i. Marknads‐
undersökningen omfattade fyra olika lösningar på renderingsfarm, 
inklusive alla tillbehör, som varierade i pris och prestanda. 
 
Resultatet visade att de mest avancerade förslagen som byggde på en 
renderingsserverlösning med marknadens snabbaste maskiner också 
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var de dyraste i ett uppstartsskede [34, 37, 45,]. De skulle dock ha 
stora fördelar vid en eventuell utbyggnad. En lösning med datorer 
som redan finns på företaget skulle vara den billigaste men med dess 
datorkraft skulle renderingsmjukvaran inte kunna utnyttjas maximalt. 
Dessutom skulle en utbyggnad på ett sådant nätverk innebära mycket 
problem. Ytterliggare ett ekonomiskt alternativ initialt skulle vara ett 
med nyinköpta, prisvärda arbetsstationer. Administrationen av ett 
utbyggt nätverk med denna lösning skulle dock leda till stora 
merkostnader. 

9.2 mental ray 

mental ray är en fotorealistisk renderare som används för alla möjliga 
ändamål [23, 25, 40]. Komplexiteten ligger i dess beräkningar av 
fysikaliskt riktig ljusspridning och möjligheten att implementera 
egendefinierade shaders och effekter. mental ray använder sig av flera 
avancerade accelererade renderingstekniker såsom scanlinerendering 
för primära strålar och en raytracealgoritm med BSP för sekundära 
strålar. Användaren kan finjustera dessa renderingsalgoritmer för att 
anpassa dem till den aktuella scenen och på så sätt ytterligare snabba 
upp renderingstiden. Det går bland annat att styra antalet tillåtna 
reflektioner och refraktioner (trace depth) eller justera antalet löv samt 
antalet ytor varje löv skall representera i BSP‐trädet. Det är också 
möjligt att stänga av den primära scanlinerenderingen för att endast 
använda sig av raytracing vilket i och för sig i allmänhet leder till 
längre renderingstider. 
 
mental ray använder sig av Photon Maps™ för att beräkna global 
illumination och det ljusfenomen som på engelska kallas caustics [23]. 
Caustics uppstår av reflektion och refraktion av ljus i en transperent 
yta, till exempel ett i glas. mental images introducerade också final 
gather i mental ray för att förfina beräkningen av global illumination. 
Vad gäller material har mental ray stöd för 3ds max standardmaterial 
men har också implementerat egna som är optimerade för deras 
renderingsalgoritm. När det kommer till själva renderingen har 
mental ray en egen implementering av anti‐aliasing. Specifika 
inställningar i mental ray och applicerbara tekniker beskrivs mer 
ingående i kommande kapitel. 
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10  PRODUKTBILDSFLÖDE FÖR RENDERADE 
BILDER 

Flödet för renderade produktbilder sträcker sig från konstruktions‐
ritningen i SolidWorks till utrenderad och kontrollerad bild i IKEAs 
produktbildsdatabas. Under examensarbetets gång har fokus legat på 
de delar som tidigare inte hanterats inom företaget. 

 

Figur 10.1  Produktionsflöde för renderade bilder. De skuggade 
områdena ligger inte inom ramen för examensarbetet. 

Komplexiteten i programvaran 3ds max ger närmast oändliga möj‐
ligheter att kombinera inställningar för modellering, ljus, material och 
kameror. Varje enskild användare har sin egen metodik för att prova 
sig fram och antar egna favoritinställningar. Det finns med andra ord 
inget sätt att arbeta på som direkt kan sägas vara mer rätt än ett annat. 
Att ta fram riktlinjer för hur arbetet skall genomföras skulle vara ett 
livslångt projekt i sig varför vi begränsade oss till att hitta ett intuitivt 
sätt att arbeta. Intuitivt i den mening att modeller, scener, ljus och 
material ges så verkliga mått och fysikaliskt riktiga inställningar som 
möjligt så att de förändringar som behöver göras går att förutse 
ungefärligt. 
 
Det yttersta ramverket för projektet har utvecklats från tanken om att 
de renderade bilderna skall vara fotorealistiska och uppfylla de hårda 
krav som ställs på alla bilder som används i IKEA katalogen. 
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Utvärdering av bildkvalitet och färghantering har således varit en 
pekpinne och ledsagare under arbetets gång. 

10.1 Konvertering 

IKEAs produktutveckling är inte bunden till något visst media och är 
av den anledningen inte heller knuten till någon viss programvara. 
Varje designer har friheten att utveckla produkter i den miljö de 
känner sig bekväma att arbeta i. IOS får in färdiga produktidéer i ett 
flertal olika format och för att säkerställa kontinuitet i sitt produkt‐
utvecklingsflöde ansvarar tekniker på IOS för att införa varje 
godtagen produktdesign till ett gemensamt filformat. I det CAD‐
program som används, SolidWorks, beskrivs varje objekt 
parametriskt. Denna vektorbaserade konstruktionsdata måste 
konverteras till en polygonrepresentation för att kunna tas om hand 
och bearbetas i dagens 3D‐program i enlighet med den teori som 
presenteras i kapitel 2. 
 
Innan konvertering till en polygonrepresentation öppnas produktfilen 
i CAD‐programmet. Detta för att dels kontrollera att produkten är 
korrekt beskriven måttmässigt och dels att den har rätt orientering, i 
detta fall parallellt med världskoordinaterna. Dessutom genomförs 
vissa justeringar av produkten, ingenting som påverkar funktionen av 
den men som däremot bidrar till att representationen av objektet blir 
snyggare i slutändan. Vi gör med andra ord en anpassning av pro‐
dukten till sitt destinationsmedia vilket enklast görs då den 
fortfarande har en parametrisk beskrivning. 

Figur 10.2  SolidWorks användargränssnitt 
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Till en början bevakade vi konverteringen i den fristående 
programvaran PolyTrans. Detta för att få en bättre överblick över hur 
programmets algoritmer påverkade aktuell konstruktionsdata. Efter 
en serie importeringar kunde vi konstatera att detta mellansteg vore 
önskvärt att undvara användaren eftersom korrigeringar av fel‐
aktigheter i produktbeskrivningen hellre bör genomföras innan eller 
efter konvertering, således i SolidWorks eller 3ds max. Hädanefter 
importeras produkten i sin helhet direkt från 3ds max. PolyTrans är 
implementerad som ett tilläggsprogram och finns tillgängligt under 
Utilities, verktyg, i kommandopanelen. Vid importeringen specificeras 
sökvägen till den konstruktionsfil som skall konverteras. Under de 
steg som följer sätts regler upp för hur importeringen skall 
genomföras och hur modellen skall beskrivas. Efter en lyckad import 
kan produktmodellen användas direkt och förberedas inför rendering. 
 

Figur 10.3  Dialogruta för importering och användargränssnitt 
för PolyTrans plug‐in. 

Importeringen tillåter en polygonreducering som innebär att beskriv‐
ningen av objektet optimeras vad gäller antalet polygoner det beskrivs 
med. Den algoritm som används till detta arbetar med trepunkts‐
representation av polygoner. Algoritmen baseras på Michael Garlands 
metod, så som den är dokumenterad i hans doktorsavhandling [12].  
Han använder sig av en teknik som bygger på Quadric Error Metrics, 
QEM, och parvisa punktsammanslagningar. Metoden syftar till att 
förändra modellen där en påverkan blir som minst märkbar. För‐
ändringen av modellen sker genom att vissa hörnpunkter i polygoner 
tas bort och andra flyttas och slås ihop för att modellen skall se 
likadan ut innan som efter. Okino har valt att begränsa sin implemen‐
tation av Garlands metod i PolyTrans till operationer längs med, vad 
de kallar, sammandragningskanter [26]. Sammandragningskanten 
återfinns i basen av den polygon som skall reduceras. De hörnpunkter 
som ligger på denna, och delas av polygonen som skall bort samt av 
angränsande polygoner, flyttas och sammanfogas vid destinations‐
punkten. Formen av objektet bibehålls efter att polygonreduceringen 
har genomförts.
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10.2 Modellering 

I ett framtida produktionsflöde för renderade bilder skall den enda 
modellering som är nödvändig bestå av justeringar av produkt‐
modellen. Modeller av olika scener att placera in produkten i skall 
finnas färdiga och hämtas ur ett bibliotek. Under examensarbetet har 
vi modellerat upp några sådana scener för att komma fram till en 
lämplig grundmodell som senare kan justeras storleksmässigt och 
med olika färger och ljussättning för olika framtida behov.   

10.2.1 Produktmodellering 
Modelleringen av produkterna ges av konstruktionsdata och 
konverteringen till polygonrepresentationen. När modellen tagits in i 
3ds max anpassas den ytterliggare för att ge en korrekt representation 
av produkten. Polygonreduceringsalgoritmen skall behålla det 
visuella intrycket av modellen, det vill säga att modellen fortfarande 
skall se likadan ut även om den innehåller färre polygoner. 
Algoritmen som används vid konverteringen kan ge upphov till 
redundant data. Istället för att slå samman två punkter i rymden som 
befinner sig på samma position i rymden behålls de i modellen. För 
att renodla modellbeskrivningen och bli av med dessa dubbla data 
har vi laborerat med en modifierare i 3ds max samt en inställning i 
konverteraren som skall rensa modellen. Eftersom det totala antalet 
polygoner i scenen påverkar tiden det tar att rendera den slutgiltiga 
bilden vill vi redan från början se till att modellbeskrivningen inte är 
för detaljerad. 
 
Utöver manipulationen av antalet polygoner har vi valt att justera 
modellen så att måtten stämmer överens gentemot omgivningen. Är 
en produkt en meter bred skall bredden inom 3D‐programmet också 
motsvara en meter. Detta är viktigt för det fortsatta arbetet där 
storleken på vår studio och placeringen av lampor och kamera 
grundar sig på verkliga mått vi fått från fotografen. Vi har också synat 
modellerna och korrigerat dem om vi upptäckt felaktigheter. Till 
exempel har vissa modeller glipor mellan olika delar som måste 
åtgärdas. Skruvhål och dylikt som kommer att synas i bilden måste 
utfyllas med enklare modeller av skruvar och beslag. 

10.2.2 Scenmodellering 
En grundmodell av en virtuell fotostudio modellerades upp i ett tidigt 
skede av examensarbetet. Modellen är ett stängt rum där måtten på 
bredd, höjd och djup hämtats från en typisk produktbildstudio. 

Sammandragningskant 

Polygon som 
skall reduceras 

Destinationspunkt 

Figure 10.4 Exempel på pologynreducering. Det streckade 
området motsvarar objektets form [12]. 
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Orsaken till att ett slutet rum skapats är att det underlättar vid 
användandet av vissa typer av ljussättningslösningar. Rummet har 
kompletterats med en välvd skiva som täcker den bakre skarven 
mellan golv och tak för att skapa intryckt av en oändlig horisont. Alla 
ytor är matta och färgsatta med en vit färg, precis som i den verkliga 
fotostudion. En standardprodukt sattes in i scenen, ungefär i mitten 
av rummet, för att förenkla framtida placering och en kamera 
positionerades på ett avstånd av cirka fem meter ifrån produkten. 
Avståndet kan dock varieras beroende på bildens ändamål. En lins 
med 80 millimeters brännvidd valdes till kameran efter inrådan av 
IComs produktfotografer [51].  

10.3 Ljussättning 

Ljussättningen och ljusets karaktär tillsammans med ljusreflexionen 
mellan komponenter i scenen påverkar alla realismen i återgivningen. 
Virtuella ljusmiljöer kan antingen simuleras med virtuella ljuskällor 
som fungerar som lampor eller med en ljusmapp som appliceras på 
omgivningen i en scen, så kallad Image Based Lighting, IBL. Vi har 
undersökt möjligheterna med båda sätten att ljussätta våra scener. 

10.3.1 Ljussättning med virtuella ljuskällor 
Arbetet med att ta fram en lämplig ljussättning med virtuella ljus‐
objekt handlade om att komplettera en befintlig studioscen med en 
ljusmodell, att utvärdera olika typer virtuella ljusobjekt samt att lära 
oss manövrera en renderingslösning med global illumination. Givet 
var att vi skulle använda den realistiska global illuminationlösning 
som mental ray tillhandahåller. 

10.3.1.1 Modellera ljusmiljön 

Till att börja med tillämpade vi en generellt vedertagen belysnings‐
metod för att på bästa sätt återge en tredimensionell miljö med en 
tvådimensionell bild, så kallad trepunktsbelysning [1]. Metoden bygger 
på, som namnet antyder, att en scen eller ett objekt belyses med tre 
ljuskällor. Dessa betecknas som Key Light (huvudljus), Fill Light 
(fyllnadsljus) och Back Light (bakgrundsljus). Huvudljuset sprider det 
mesta ljuset i scenen och placeras snett ovanför kameran i riktning 
mot objektet. Dess effekt på objektet lättas upp av fyllnadsljuset 
medan bakgrundsljuset används för att skänka djup till bilden och 
lätta upp allmänljuset i hela scenen.  
 
Efter besök i studion för produktfotografering på ICom visade det sig 
att vi inte behövde göra några större avsteg från ovanstående ljus‐
modell då arbetet där sker under liknande förhållanden. Beroende på 
vilken produkt som skall fotografers justeras ljussättningen men ofta 
används just tre lampor i studion, se tidigare kapitel om Produktbilds‐
flöde idag. Vår grundmodell av studioscenen kompletterades så med 
två lampor framifrån samt en ljuskälla bakifrån, på ICom kallad 
bouncer. 
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Figur 10.5 Modell av studioscen med belysning och kamera samt 
en produkt. 

10.3.1.2 Ljusobjekt 

Med mental ray kommer möjligheten att göra om 3ds max standard 
spotlight och standard omniljuskälla till areakällor [23, 25]. Area‐
ljuskällor avger ljus från en yta istället för en punkt och sprider ett 
mjukt ljus i sin omgivning vilket ger mjuka skuggor. För att fortsätta 
efterlikna den verkliga studiomiljön lämpade sig arealjus bra då 
ljuskällorna i en studio motsvaras av stora ytor och ger ett diffust 
allmänljus. Även de fotometriska ljusen i 3ds max går att modellera 
som arealjus på liknande sätt. 
 
Från standarduppsättningen valde vi att omvandla spotlights till 
areakällor eftersom de är riktade, till skillnad från omnikällan som 
sprider ljus åt alla håll. Spotlighten har ett riktmärke, ett målobjekt, 
som avgör vilken riktning ljuskällan skall ha. Parametrar för area‐
källans form och storlek ställdes sedan in enligt mått hämtade från 
den verkliga studiobelysningen. Huvudljus och fyllnadsljus fick 
cirkulära areor medan bouncern gjordes rektangulär.  
 

   
Figur 10.6 T v visas studioscen med arealjus. Markeringarna 
runt spotlightbasen visar ljusplanet. T h visas dialogrutan för 

arealjus. Inställningen för radien styr ljusplanets storlek,  
sampel avser skuggor. 

När mental ray renderar scenen kommer spotlightkonen att ignoreras 
men hänsyn kommer att tas till riktmärkets position som bestämmer 
orienteringen av ljusplanet och riktningen som det projiceras i [25]. En 
multiplicerare ger möjlighet att justera intensiteten på de olika 
lamporna. Skuggorna som en ljuskälla kastar kan också justeras 
intensitetsmässigt eller stängas av helt. För att få riktigt mjuka 
skuggor bör de samplas tätt, standardvärdet är fem men ett värde på 
20 är att föredra om renderingstid är av mindre betydelse. 
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De fotometriska ljusen i programmet skall simulera fysikaliskt riktig 
ljusspridning [23]. Vi använde en target area light, en riktad areakälla, 
som sprider ett diffust ljus. Ljus som lämnar ljuskällans yta i 
normalens riktning har högst intensitet, ju högre avvikelsen från 
normalen sedan blir desto lägre blir ljusets intensitet. Inställningarna 
för de fotometriska ljusen är relaterade till verkligheten. Kvaliteten på 
ljuset ger det dess färgegenskaper, något som användaren kan ställa 
in med färgtemperatur eller använda fördefinierade ljustyper för. 
Intensitetsinställningarna görs i lumen, candela eller lux.   

Figur 10.7 Dialogruta för fotometriska ljus. 

Fotometriska ljus fungerar bäst då de definieras realistiskt och 
används i scener som har verkliga mått [23]. De kräver dock att 
rummen är stängda. I den verkliga fotostudion gjorde vi mätningar på 
ljusintensiteten i lux och kunde därmed använda verkliga värden i vår 
studiomodell. Eftersom de fotometriska ljusen avtar realistiskt måste 
man vid rendering simulera kamerans exponeringstid för att inte få 
för mörka eller ljusa bilder. 

10.3.1.3 Fotonmappar (photon maps) 

Den fysikaliskt riktiga ljusspridningen i mental ray möjliggörs av en 
global illuminationlösning som använder sig av photon maps, foton‐
mappar [9, 23, 25]. En fotonmapp genereras i ett förberedande 
beräkningssteg i renderingen då fotoner från ljusskällorna spåras 
genom scenen med photon tracing, fotonspårning. Fotonen spåras från 
källan tills den träffar ett objekt som antingen kan absorbera eller låta 
den fortsätta enligt instruktioner från objektets materialegenskaper 
tills den blivit reflekterad eller transmitterad ett tillåtet antal gånger 
enligt angivet photon trace depth, fotonspårningsdjup. Fotonens 
slutdestination sparas då i fotonmappen. Global Illumination och 
caustics har separata fotonmappar vars effekter läggs ihop i det 
slutliga renderingssteget. mental ray har tre huvudtyper av foton‐
spårning som var och en beskriver vilken spridning de sekundära 
fotonerna i scenen kommer att ha. Dessa är specular (spegel), glossy 
(skimrande) och diffuse (matt). En foton som träffar en matt yta 
absorberas. Att generera en fotonmapp är tidskrävande men det finns 
tre val att göra för att effektivisera proceduren för sin scen. Det går att 
specificera vilka ljuskällor som skall sprida fotoner och vilka objekt 
som kan generera respektive påverkas av global illumination och 
caustics. 
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10.3.1.4 Final gather 

Final gather är en teknik för att ytterligare förhöja den fysikaliska 
realismen hos mental rays ljusmodeller [9, 23, 25]. Detta görs genom 
att beräkna global illumination över en viss punkt. Det inkommande 
ljuset beräknas genom sampling i ett antal riktningar inom en 
hemisfär över den specifika punkten. Ett sådant set av sampel kallas 
en final gather point, final gateherpunkt. Final gather kan också 
beräknas som ett medeltal av närliggande final gatherpunkter 
eftersom det blir alltför tungt att räkna på varje belyst punkt. 
 
Final gather är användbart i scener med låg variation i indirekt 
ljussättning, som i scener med många matta ytor. För sådana scener 
elimineras artefakter som fotonmappen åstadkommit, till exempel 
mörka hörn. Med Final gather kan man använda ett färre antal fotoner 
i GI‐fotonmappen. Genom att sänka antalet final gatherpunkter kortas 
renderingstiden. Ett alltför lågt värde kan dock ge upphov till 
artefakter som blir tydliga på enfärgade ytor. Om fysikalisk realism är 
av mindre betydelse kan Final gather användas utan global 
illumination. 

10.3.1.5 Fotonspridning (photon emission) 

Som det beskrevs tidigare används fotonmappar för att beräkna 
indirekt ljussättning [23]. Fotonerna som sprids i scenen utgår 
vanligtvis från lamporna men även andra objekt i scenen kan sättas att 
vara fotonspridare. Både standardljuskällor och fotometriska ljus‐
källor måste avge fotoner. Trots att de fotometriska ljuskällorna har 
fysikaliskt riktiga egenskaper, fysikaliskt riktig ljusspridning och 
bidrar till verklig indirekt ljussättning måste de fortfarande avge 
fotoner för att bidra till den GI‐lösning som mental ray beräknar.   
 
För varje lampa sätts ett antal fotoner som skall användas till att 
beräkna caustics och global illumination [23]. Initialvärdet är 10 000 
fotoner per ljuskälla och ökas detta värde ökar noggrannheten för GI‐
lösningen. Dock medför detta även en ökad minnesallokering och 
förlängd renderingstid. Ett lägre antal fotoner är lämpligt för att 
förhandsgranska effekten av att tillämpa global illumination i en scen. 
Intensiteten på global illumination bestäms av hur många fotoner per 
sampel som används i beräkningen, det vill säga hur många fotoner 
som reflekteras från en viss punkt. I programmet sätter man ett 
maximivärde, initialt är det 500. Ett högre värde bidrar till färre 
synliga störningar i bilden men gör den samtidigt suddigare. 
Renderingstiden ökar dessutom med värdet. 

10.3.1.6 Finjustera global illumination 

I vår grundmodell av studioscenen har väggar, tak och backdrop ett 
matt material som ger en diffus reflektion [9, 23, 25]. I denna typ av 
scen uppstår ofta artefakter såsom mörka hörn eftersom diffusa ytor 
absorberar en stor del av fotonerna. Vi använde oss därför av final 
gather för att noggrannare beräkna global illumination. Final gather 
kan justeras med antal sampel, det vill säga hur många strålar som 
används för att beräkna global illumination i en viss punkt. Standard 
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är 1000 där ett högre värde bidrar till mindre störningar men en 
suddigare bild. Suddigheten ger intryck av dålig skärpa i bilden. 
Detta kan man komma tillrätta med genom att ställa in radien för 
hemisfären som final gather beräknas inom. Standardvärdet är tio 
procent av scenens maximala radie men ett minskat värde ger bättre 
kvalitet bekostat av en längre renderingstid. Med final gather påslaget 
kan man dra ner något på antalet GI‐fotoner och på så sätt spara 
renderingstid. 
 
Kombinationen av global illumination och final gather ger många 
inställningsmöjligheter för ljussättningen i scenen. Genom att 
fastställa vad man är ute efter i en renderad bild kan man begränsa 
valmöjligheterna något. I vårt fall, där hög kvalitet är prioriterat före 
kortare renderingstider, utgick vi från standardinställningarna och 
genomförde sedan endast kvalitetshöjande inställningar oberoende av 
renderingstid. Arbetsförfarandet handlade mestadels om att testa 
olika kombinationer av final gather och antal fotoner för GI. 
Renderingstiden har kunnat hållas nere något genom att vi endast har 
berört trämaterial i examensarbetet därför inte räknat på caustics. 
Dessutom har vi endast låtit produkten och backdrop påverkas av 
global illuminationlösningen.  

Figur 10.8 Bilden till vänster har renderats med få antal GI‐
fotoner per sampel med resultatet att kanten mellan golv och 
vägg får fläckar.  Den högra bilden har renderats med samma 

GI‐inställning samt final gather som bidrar till en  
jämnare belysning längs kanten. 

10.3.2 Ljussättning med Image Based Lighting 
Att använda Image Based Lighting, IBL, som ljussättningsmodell 
innebär att efterlikna en verklig ljusmiljö med hjälp av fotografier. 

10.3.2.1 Framtagning av Light Probe 

För att efterlikna studiomiljön och de ljusförhållanden som råder där 
framställdes en enkel light probe. Vi valde medvetet att registrera 
bilder från enbart en vinkel och därmed bortse ifrån att denna enklare 
variant innehåller intensitetsvärden som kommer av kamerans 
närvaro samt att de värden som reflekteras på randen av stålkulan blir 
dåligt representerade.  
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Fotograferingen av den serie bilder som skulle ligga till grund för vår 
light probe skedde i Horisontstudion på IKEA Communications AB. 
Till vår hjälp hade vi en stålkula, som mätte tio centimeter i diameter, 
samt fotografens utrustning i studion. Kulan placerades där en 
produkt i vanliga fall placeras och kameran justerades att hamna i 
jämnhöjd med stålkulans centrum. Vi bibehöll bländaren och ändrade 
slutartiden för att variera våra exponeringar i de bilder som togs. I 
den kortast exponerade bilden såg vi till att få ljuskällorna 
representerade och samtidigt hålla avbildningen av omgivningen i 
övrigt svart. I motsättning till detta ville vi att detaljer i de mörkare 
områdena av omgivningen skulle framträda vid de längre 
exponeringarna. 

Figur 10.9 Bilder på en reflekterande kula i studio tagna med 
olika exponering. Exponering ökar åt höger. 

Den slutgiltiga light probe som sedan användes för implementering i 
3ds max beräknades med hjälp av HDR Shop, en programvara ämnad 
för att ta fram HDR‐bilder [38]. 

10.3.2.2 Implementering av Image Based Lighting i 3ds max 

I 3ds max implementeras Image Based Lighting genom att associera 
en modifierad Light Probe till omgivningen som omger den modell 
som skall renderas. Den studioscen som använts tidigare ersätts alltså 
av en environment map, omgivningsmapp. 
 
För att erhålla en korrekt mappning omvandlas bilden av den 
reflektiva kulan till ett panorama beskrivet med sfäriska koordinater. 
Detta görs i HDR Shop som transformerar den ursprungliga bilden av 
kulan till sitt nya destinationsformat. Panoramat mappas sedan till en 
sfärisk omgivning i 3ds max. Då den nya bilden och omgivningens 
koordinater står i 1:1 förhållande mot varandra återges all information 
som registrerats vid fotograferingen. 
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Figure 10.10 Panoramat över fotostudion som används som 
omgivningsmapp. 

De virtuella objekt som placeras i denna omgivning erhåller en 
ljussättning som motsvarar den ljusmiljö som registrerats i den 
reflektiva kulan. Dessutom kommer objekten, beroende på sina 
ytegenskaper, återge omgivningen som reflektioner i ytan. 

10.4 Material 

I produktbildsflödet för renderade bilder skall ett materialbibliotek 
byggas upp i 3ds max. Materialen som läggs på 3D‐modellerna består 
av en textur som förstärks med ytegenskaper. Återgivningen av 
materialet med avseende på färg, struktur och kontrast är en viktig 
ingrediens för hög bildkvalitet. Detta medför att hög noggrannhet och 
korrekt färgåtergivning på texturen är grundförutsättningar för att 
den slutliga bilden skall ge ett så pass realistiskt intryck att den går att 
använda i IKEA katalogen.  
 
IKEA har ett stort sortiment av material, alltifrån trä, metall och textil 
till olika plaster och gummi. I examensarbetet har endast trämaterial 
berörts eftersom dessa är vanligast på de produkter som i första hand 
introduceras i 3D‐projektet på ICom. Sortimentet av trämaterial är 
stort. Dels används många olika träslag och dels ytbehandlas varje 
träslag på olika sätt. Dessutom är varje kombination av träslag och 
ytbehandling indelad i tre klasser beroende på råvarans kvalitet och 
utseende. Klass 1‐materialen är de finaste med få kvisthål och relativt 
jämn struktur och färg. Utöver denna indelning av material kan ett 
träslag förekomma i flera kompositioner såsom faner, solid eller 
stavlimning. 
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Figur 10.11  T v  obehandlad respektive oljad ek och t h 
obehandlad respektive oljad bok. Exemplen är stavlimmade 

klass 3‐material från IKEAs referensbibliotek. 

Trä reagerar naturligt på ytbehandlingar som ofta visar sig i form av 
en färgförändring. I figur 10.11 illustreras exempel på hur inoljning av 
träslag får dem att anta en mörkare färg. Resultatet kan efterliknas 
med materialkomposition i 3ds max. Användaren kan skapa material 
med texturer från ett obehandlat material i grunden och sedan 
manipulera ytegenskaperna för att simulera oljans egenskaper och 
effekt på träet. Med tanke på den naturliga processens komplexitet 
och antalet kombinationer av ytbehandlingar det rör sig om för IKEA 
ansåg vi dock detta angreppssätt övermäktigt och svårt att 
kontrollera. Eftersom färgåtergivningen är så pass viktigt beslutades 
istället att låta texturer skapade från färdigbehandlade trämaterial stå 
för den diffusa materialkomponenten medan ytegenskaperna 
fungerar som en BRDF. 

10.4.1 Texturer 
Det fanns två alternativ för framtagning av användbara texturer – att 
köpa in ett färdigt texturbibliotek eller att fotografera sina egna 
texturer. Det första alternativet handlar om att köpa in högupplösta 
bilder som representerar olika träslag och ytbehandlingar för att på så 
sätt snabbt bygga upp ett grundbibliotek. Efter en marknads‐
undersökning kunde det konstateras att utbudet var svårt att relatera 
till IKEAs stora variation av material. Kunskapen och utrustningen för 
att ta fram ett eget materialbibliotek finns på ICom och således 
beslutades att anta alternativ två. Korrekt materialåtergivning på de 
renderade produkterna är av högsta prioritet varför vi har överseende 
med att uppbyggnaden av texturbiblioteket blir mer tidskrävande än i 
alternativ ett. 

10.4.1.1 Texturens upplösning 

Både lågupplösta och alltför högupplösta texturer kan bidra till 
artefakter i den renderade bilden eftersom renderingsalgoritmen har 
svårigheter att sampla då det finns för lite eller för mycket 
information [23, 27, 45]. Lågupplösta texturer ger ett suddigt intryck 
medan alltför högupplösta texturer kan bidra till inkorrekt detalj‐
återgivning om inte texturmappningen hanteras korrekt. Detaljer 
försvinner då den information som skall återges pressas samman till 
en alltför liten yta. Dessutom påverkar onödigt högupplösta texturer 
renderingstiden negativt. 
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En optimal texturupplösning bestäms utifrån storleken (i pixlar) som 
objektet kommer att få i den renderade bilden. En tumregel är att 
hålla texturen 1 ‐ 1.5 gånger större än vad dess maximala utsträckning 
blir i den renderade bilden [27]. IKEA sparar sina produktbilder i A4‐
format med 300 dpi vilket stående motsvarar 2480x3508 pixlar. 
Eftersom produkten enligt guideline skall friläggas vill inte fotografen 
registrera pixelvärden som inte behövs. Vid fotografering upptar 
därför produkten uppskattningsvis 75% av bildytan. Skall denna 
användas i sitt originalformat kommer en textur med en ungefärlig 
bredd på 1860 pixlar (75% av 2480) att behövas. För produkter som 
har ytor som är avsevärt högre än de är breda, till exempel sidan på 
en bokhylla, är det snarare höjden som ställer krav på texturen. På 
liknande sätt kan då en önskvärd höjd på en textur härledas. 

10.4.1.2 Framtagning av texturer 

Arbetet med texturerna börjar i fotostudion där en stor och slät yta 
med önskat material, till exempel en bordsskiva, fotograferas. 
Belysningen på ytan skall vara så jämn som möjligt och tydligt 
framhäva strukturen. För att produkter av olika storlek men med 
samma typ av material skall kunna renderas med texturer som 
uppfyller upplösningskraven tas bilder av ytan med minst två olika 
inzoomningar.  
 
När det fotografiska råmaterialet framkallats till en digital bild krävs 
viss bearbetning innan bilden kan användas som textur. Justeringar 
för kontrast och skärpa samt eventuell ojämn belysning görs i 
Photoshop. En proof skrivs ut och betraktas i ett ljusskåp vid sidan av 
ett materialprov från IKEAs referensbibliotek varpå texturen justeras 
tills det att en tillfredsställande färgmatchning uppnåtts. Detta kallas 
för färgställning [50]. 

10.4.2 Ytegenskaper 
Texturen utgör basen för materialet som skall läggas på modellen av 
produkten och ytegenskaperna anger hur ytan skall reagera på det 
ljus som faller på den. 3ds max i kombination med mental ray ger 
användaren många möjligheter till att simulera olika ytegenskaper 
som ser mer eller mindre realistiska ut. Det artificiella utseende som 
lätt avslöjar ett datorgenererat objekt beror oftast på att det inte 
reflekterar ljus på ett realistiskt sätt och att dess yta är alldeles för 
perfekt. Arbetet med att undersöka programvarans och renderarens 
utbud av ytegenskaper koncentrerades så till att ta fram en väl‐
komponerad BRDF som svarar realistiskt på GI‐lösningen samt att 
framhäva strukturen hos materialet. 

10.4.2.1 BRDF 

Textur och ytegenskaper kombineras till material i en materialeditor. 
Ytbehandlingen på produkten avgör hur det infallande ljuset 
reflekteras i ytan. En produkt med ett klarlackat trämaterial kommer 
att ge en högre reflektion än en produkt med ett obehandlat material. 
Karaktäristiskt för all reflektion i trämaterial är att den sprider ut sig 
utmed ådringen, så kallad anisotropisk reflektion. Under 
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examensarbetet har vi simulerat detta på våra modeller genom att 
experimentera med 3ds max standardmaterial och mental rays egna 
material.  
 
Beroende på vilken shadingalgoritm som väljs för standardmaterialet 
kan olika ytparametrar ställas in. Det handlar alltid om hur 
spegelreflektion (specular) och diffus reflektion (glossy) skall 
kombineras, de andra parametrarna varierar. En inställning för 
anisotropi är önskvärd när det gäller trämaterial och återfinns bland 
annat i en Anisotropic shader. Riktningen på reflektionsutbredningen 
kan justeras för att stämma med orienteringen av ådringen i 
trätexturen.  

 
Figur 10.12 Materialeditorn i 3ds max. Varje boll är 
behållare för ett material. Det aktuella materialet 

bygger på en Anisotropic shader. 
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Ett realistiskt material i 3ds max är ofta en komplex historia och 
utöver shadingalgoritmen byggs de realistiska ytegenskaperna upp av 
flertalet mappar som kombineras på olika sätt. Arbetsmetoden 
handlar till mångt och mycket om att pröva sig fram till ett lämpligt 
resultat, något som på grund av komplexiteten kan ta mycket tid i 
anspråk. Under projektets gång har vi testat olika grepp för att 
simulera två för oss grundläggande ytegenskaper – en perfekt 
reflektion och en matt, skimrande reflektion. Den perfekt 
reflekterande ytan kan användas för att simulera klarlackade material 
medan den matta, skimrande ytan passar för oljade och vissa 
obehandlade material. 
 
Både den perfekta och den matta ytan belades med en falloff map som 
simulerar Fresnel‐effekten, ett viktigt inslag för att förhöja realismen i 
en reflektion. Denna fungerar som en mask och framhäver 
reflektionen i en yta olika beroende på betraktningsvinkeln. Tittar 
man utmed en yta blir reflektionen tydligare än om man betraktar den 
rakt uppifrån.  
 

 
Figur 10.13 Med en falloffmapp som simulerar Fresnel‐effekten 

beror intrycket av omgivningens reflektion i ytan på 
betraktningsvinklen. Utmed kanten på materialbollen  

ges en tydlig reflektion av omgivningen. 

För att ett material skall interagera korrekt med GI‐lösningen behöver 
mental ray en photon shader, fotonshader [9, 25, 28]. Denna sparar 
information om hur objektets yta skall reagera på de fotoner som 
ljuskällorna i scenen sprider ut. När ett 3ds max standardmaterial 
används tillsammans med mental ray skapas fotonshadern 
automatiskt. Till renderarens egna material skapar användaren själv 
en specifik fotonshader som bidrar till en effektivare rendering 
eftersom mental rays renderingsalgoritm är optimerad för dessa. 
mental rays egna material fungerar som en slags container för mappar 
som beskriver materialegenskaperna. Ytegenskaperna kan återskapas 
med fysikalisk korrekthet om mental ray shadern DGS (Diffuse 
Glossy Specular) läggs som diffus färgkomponent. Med denna kan 
både perfekt reflektiva ytor och matta reflektioner skapas. 
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10.4.2.2 Strukturåtergivning 

Strukturåtergivning handlar om att framhäva ådringen i trätexturen 
för att göra materialet levande och undvika ett platt intryck. I 
kommande kapitel 10.6.2 om Texturåtergivning beskrivs ett åter‐
givningstest av texturer som visade på att renderade texturer tappade 
i kontrast och skärpa. Till följd av detta test såg vi över vilka 
inställningar i materialeditorn som kunde framhäva strukturen i 
trätexturerna.  
 
För varje material går det att styra de lokala filtreringsinställningarna 
som påverkar texturmappen. Filtreringen appliceras som en funktion 
av avståndet vilket gör att detaljerade texturmappar på ytor som är 
orienterade parallellt med kamerans riktning får ett smetigt utseende. 
Genom att stänga av filtreringen för texturmapparna fick vi ett 
skarpare resultat.  
 
Den dåliga kontrasten i texturåtergivningen fick vi bukt med genom 
att förstärka materialet med en bumpmapp. Bumpmappen förvränger 
intrycket av ytan så att partier i materialet som motsvaras av ett mörkt 
parti i bumpmappen ser ut att ligga djupare än ljusare partier. Som 
bumpmapp användes en gråskalevariant av den ursprungliga 
texturen. Effekten av bumpmappen justeras med en inställning i 
materialeditorn.  

Figur 10.14  En furutextur med tillhörande bumpmapp  
och det renderade resultatet. 

Gråskalevarianten av texturen användes också till att styra effekten av 
högdagrar (specular highlights) i materialet genom mappning av 
spegelreflektionskomponenten (specular level). Ett parti i materialet 
som motsvaras av ljusa pixlar i texturmappen kommer att få hög 
intensitet i högdagern medan svarta pixlar eliminerar den helt. 
Resultatet förstärker effekten av bumpmappningen ytterligare och ger 
en skimrande effekt längs materialets ådring. 
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Figur 10.15 På sfären till vänster avgör en mapp var 
högdagrarna skall placeras. Högdagrarna på sfären till höger 

motsvarar de som ges standardmässigt. 

10.4.3 Mappning 
När materialen väl är definierade är det dags att sätta rätt material på 
rätt objekt. Vilket material som skall väljas beror på objektets verkliga 
mått samt produktutförande. Produktutförandet avser här den 
kombination av träslag, komposition, klass och ytbehandling som 
produkten eller delobjektet tillverkas i. 
 
Som nämnts tidigare är det viktigt att texturen har rätt upplösning för 
att den skall bidra med rätt förutsättningar innan den återges. För 
realismen skull bör också texturen överensstämma storleksmässigt 
med produkten. Eftersom texturen representerar ett mönster eller en 
struktur av något slag är den fördefinierad i avseende på hur stor den 
kan vara. När det gäller trämaterial är ådringen ofta avgörande vad 
gäller bedömningen huruvida det är realistiskt eller inte vilket ger en 
restriktion i avseende på vilka material som kan användas. Ett 
material baserat på en inzoomad textur går till exempel inte att nyttja 
till ett objekt vars verkliga mått är stora i förhållande till det mönster 
som texturen återger. 

 
Figur 10.16 I bilderna ovan illustreras hur två olika 

inzoomningar av en textur ger olika övertygande resultat. 

Utöver materialvalet är mappningen mellan textur‐ och 
objektkoordinater avgörande för den slutliga produktbildens 
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utseende. I 3ds max ges flertalet möjligheter för mappning mellan 
polygonuppbyggda objekt och texturer [23]. En enkel och rättfram 
metod att använda är den tvåstegsmappning som beskrivits tidigare i 
kapitel 2. Texturen mappas då först till ytan på en lämplig grundform, 
till exempel en kub, för att sedan överföras till objektet ifråga. Grund‐
formen representeras av en så kallad gizmo och storleken på den yta 
texturen skall mappas till styrs även med hjälp av denna. Den gizmo 
som används avgör alltså hur texturen mappas på det utrenderade 
objektet. 

   
Figur 10.17 Gizmoexempel. T v ser vi hur storleken på gizmon 
påverkar texturmappningen. T h illustration av mappning med 

en box som grundform [23].  

Valet av grundform till ett visst objekt beror på dess form och vad 
som är viktigast att framhäva. I 3ds max finns möjligheten att utföra 
mappning med de vanligaste geometriska formerna respektive 
volymerna. Varje del i produkten mappas separat och kan associeras 
med sin egen gizmo. När mappningen avser möbler kan man med 
fördel använda samma gizmo för att sätta ut mappningskoordinater 
då det ofta är flera delar i produkten som har samma orientering. Då 
en lämplig grundform har valts anpassas gizmons storlek efter den 
textur som ligger till grund för det material som lagts på det aktuella 
objektet. 
 
För att undersöka vilken inverkan storleken på det digitala objektet i 
sig har på texturmappningen genomfördes ett test där det material 
som användes byggde på en textur med ett måttband längs med sin 
ena kortsida. Måttbandet ger en direkt återkoppling på om storleken 
på gizmon står i rätt relation till storleken på modellen då vi använde 
ett objekt med kända mått.  
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Figur 10.18 Stolsits texturerad med ett måttbandsutrustat 

björkfoliematerial. Gizmon är förskjuten en bit in på objektet  
för att måttbandet skall framträda i sin helhet. 

Utifrån resultaten kan vi säga att storleken på det virtuella objektet 
inte har någon betydelse så länge förhållandet mellan detta och 
gizmon är korrekt. För att säkerställa detta använder vi oss av 
korrekta måttenheter och låter storleken på gizmon styras av de 
verkliga måtten som texturen representerar. Förhållandet mellan 
objekt och gizmo blir då alltid rätt. 

10.5 Rendering 

Renderingen är den sista anhalten i det nya flödet för produktbilder. I 
ett tidigt skede av examensarbetet genomfördes rendering i både 
mental ray och Cebas finalRender. Efter beslutet om vilken renderare 
som skall användas i ett framtida flöde för renderade bilder på ICom 
har renderingarna gjorts i mental ray. 
 
Rendering handlar i mångt och mycket om att göra en avvägning 
mellan kvalitet och renderingstid. Inställningar som är specifika för 
själva renderingen handlar om hur scenen skall samplas för att bilden 
skall bli en så god representation som möjligt. mental ray‐renderaren 
samplar först scenen på positioner inom pixeln eller längs pixelns 
kanter och använder sedan ett filter för att kombinera de olika 
samplen till ett färgvärde [23, 25]. Noggrannheten i samplingen är 
tydligast i högfrekventa områden i en bild, det vill säga områden där 
det händer mycket som till exempel vid kanter eller linjer. 
Renderingstiden är direkt beroende av hur noggrann sampling som 
tillämpas. 
 
Den totala renderingstiden beror av alla inställningar för ljussättning, 
material och samplingskvalitet. Eftersom det är först efter renderingen 
som man ordentligt kan se effekten av olika inställningar för 
ljussättning och material har vi under examensarbetet genomfört 
hundratals renderingar. Mestadels har det handlat om testrenderingar 
för att kontrollera varje liten justering i inställningarna och då har det 
varit viktigt med korta renderingstider. I slutgiltiga renderingar som 
skall hålla mycket hög kvalitet har renderingstiden varit av mindre 
betydelse.  
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10.5.1 Samplingskvalitet 
Samplingskvaliteten kan manipuleras med antal sampel per pixel och 
kontrast samt olika filter och jitter. Renderingstiden i mental ray kan 
styras ytterligare med inställningar av buckets. 

Figur 10.19 Dialogruta för att styra samplingskvalitet. 

10.5.1.1 Sampel per pixel 

Sampling är en anti‐aliasingteknik där antalet sampel per pixel styr 
hur god kantutjämningen blir. En minimigräns och en maximigräns 
för antalet sampel anges i renderingsdialogen och styr hur många 
sampel som minst och mest skall göras för att sätta värdet på en pixel. 
Ju högre antal sampel som används desto mer exakt blir renderingen. 
Ett lämpligt värde på minimumgränsen är fyra, 16 kan vara nöd‐
vändigt om scenen innehåller många fina detaljer [23, 27]. 16, förutsatt 
att minimumgränsen är lägre, eller 64 är lämpligt att sätta som max. 
Hög anti‐aliasing drar upp renderingstiden avsevärt så här måste en 
avvägning mellan kvalitet och tid göras. 

10.5.1.2 Spatial kontrast 

Inställningarna för spatial kontrast är lämpade för stillbilder och 
kontrollerar översampling, det vill säga när maximigränsen för antalet 
sampel skall tas till. Om två närliggande sampel skiljer sig åt med mer 
än det inställda färgvärdet tillämpas översampling. Inställningar kan 
göras separat för varje färgkanal (R, G, B) samt alfakanalen och på så 
sätt anpassas till bildens innehåll. Ju lägre värden för kontrast som 
används desto oftare tas översampling till. För vissa scener kan låga 
kontrastinställningar bidra till så pass god kantutjämning att man kan 
dra ner på noggrannheten i anti‐aliasing och således spara 
renderingstid [45].  

10.5.1.3 Filter 

Filterinställningen i mental ray specificerar hur flera sampel skall 
kombineras till ett enda pixelvärde [9, 23, 25]. Filtrets storlek och form 
kan ställas in av användaren beroende på vilket resultat man är 
intresserad av. Tillgängliga filterformer är box, triangulärt, Gauss, 
Mitchell samt Lanczos. Stora filter ger generellt mjukare bilder men 
förlänger också renderingstiden något. Alltför små filter bidrar istället 
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till artefakter. Box‐filtret används som default och är det snabbaste av 
de fem.  

 

Box  Alla sampel i filterområdet viktas 
lika.  

   
 
 
 
 
 
 
 

Triangulärt 
Väger samman sampelvärdena 
enligt en pyramid centrerad över 
pixeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gauss 
Väger samman alla sampel enligt 
en Gausskurva centrerad över 
pixeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mitchell 

Väger samman alla sampel enligt 
en över pixeln centrerad kurva 
som är något brantare än 
Gaussklockan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lanczos 

Väger samman alla sampel enligt 
en över pixeln centrerad kurva 
som är något brantare än 
Gaussklockan och som minimerar 
effekten av sampel på kanten av 
filterarean. 

 
 
1 
 
 
 
 
 

Tabell 10.1 Översikt över tillgängliga anti‐aliasingfilter i  
mental ray [25]. 

10.5.1.4 Jitter 

Jittering används för att variera samplingsområdet mellan olika pixlar 
[23, 25]. Renderas bilden utan jitter kommer varje pixel att få sampel‐
värden hämtade från motsvarande hörnpunkter i 3D‐scenen. Med 
jittering påslaget minskar artefakterna som annars kan uppstå men 
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renderingstiden förlängs något. Jittering fungerar lika bra i scanline‐ 
som raytracerendering. 

10.5.1.5 Buckets 

Buckets, på svenska hinkar, står för de delar som mental ray delar in 
bilden i under rendering [23]. Storleken på hinken anger hur stor del 
av bilden som beräknas och uppdateras åt gången. En stor hink ger ett 
stort område att räkna på och den färdigrenderade bilden uppdateras 
mer sällan. Att uppdatera bilden kräver ett visst antal CPU‐cykler. För 
komplexa scener kan små hinkar reducera renderingstiden medan 
stora hinkar förlänger den. För enklare scener gäller det omvända. I 
renderingsdialogen finns inställningar för vilken ordning de olika 
hinkarna skall beräknas. Denna inställning har endast effekt på 
renderingstiden då nätverksrendering tillämpas. Hilbert anses vara att 
föredra då denna metod plockar en hink som skiljer sig så lite som 
möjligt från hinken som beräknades innan. 

10.5.2 Testrendering 
Merparten av de testrenderingar som gjorts under examensprojektet 
har syftat till att visa resultat av små justeringar i inställningarna för 
ljussättning och material. Eftersom det handlar om otaliga 
kombinationsmöjligheter har snabba resultat varit viktiga. För att 
hålla nere renderingstiderna är det främst samplingskvaliteten vi gjort 
avkall på. Få sampel per pixel, box‐filter, avslaget jitter och låg 
sampling av skuggor kombinerades med en låg upplösning på slut‐
renderingen. Med ljussättning som huvudintresse sparades ytterligare 
renderingstid genom att använda en lågupplöst textur eller så byttes 
materialet helt ut mot en mycket enkel variant. När inställningar för 
material var i fokus sparades tid genom att sänka antalet fotoner för 
global illumination i scenen.  
 
Riktigt små renderingar, 250x350 pixlar, användes för att få en 
generell uppfattning av scenen, främst när det gällde ljussättning. För 
att kontrollera inställningar för material krävdes något högre upp‐
lösning. När de små testrenderingarna visade tillfredsställande 
resultat ökades upplösningen successivt för att kunna kontrollera fler 
detaljer och göra finjusteringar innan ett original renderades. 
 
Originalen är de färdiga bilderna som skall motsvara fotograferade 
bilder i IKEAs bilddatabas. Det handlar således om bilder med hög 
upplösning: A4‐storlek i 300 dpi ger 2480x3508 pixlar. I en så hög‐
upplöst bild blir alla detaljer väldigt tydliga vilket kräver höga 
kvalitetsinställningar på ljussättning, material och sampling. 
Sammantaget blir bilden tung att räkna på vilket resulterar i långa 
renderingstider. I examensarbetet har vi inte haft tillgång till något 
renderingsnätverk utan har renderat på en enskild maskin, antingen 
på Campus Norrköping eller på ICom. En exakt renderingstid är 
därför inte särskilt intressant eftersom den i så stor utsträckning beror 
datorns prestanda. Däremot har skillnaden i renderingstid till följd av 
olika inställningar av större intresse varför detta undersöktes 
närmare. Vi har utgått från en studio med pallen Bekväm som 
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renderas till en A4 i 300 dpi med standardinställningar för samplings‐
kvalitet och GI‐fotoner samt hög skuggsampling. Därefter har 
samplingskvalitetsinställningar och antal GI‐fotoner justerats då dessa 
är de mest intressanta eftersom de under testrenderingarna visat sig 
ha störts inverkan på god materialåtergivning. 
 

Sampel per pixel 
(min, max) 

Filter  GI‐fotoner/källa  Skuggsampling 
Extra tid jmf med 
utgångsbild (%) 

(1,4)  Box  Standard (10 000)  Hög (20)  ‐ 

(1,4)  Mitchell  Standard (10 000)  Hög (20)  13 

(1,4)  Mitchell  Hög (100 000)  Hög   36 
(1,16)  Mitchell  Standard  Hög  22 
(1,16)  Mitchell  Hög   Hög  44 
(4,16)  Mitchell  Standard  Hög  300 
(4,16)  Mitchell  Hög   Hög  340 

Tabell 10.2 Skillnader i renderingstid med olika inställningar 
för samplingskvalitet och GI‐fotoner. 

 
Figur 10.20 Utgångsrenderingen av pallen Bekväm. 

10.6 Bildkvalitet & Färghantering 

När vi pratar om bildkvalitet gällande renderade bilder handlar det 
genomgående om att övertyga betraktaren om att den artificiella 
avbildningen är en korrekt bild av verkligheten. Det är med andra ord 
en visuell bedömning som avgör bildens kvalitet. För att uppnå bäst 
tänkbara resultat är det av största vikt att behandla de objektiva 
bildkvalitetsvariablerna på rätt sätt för att ge bilden bäst 
förutsättningar inför mötet med betraktarna. Målet med våra 
renderingar har under arbetets gång varit att uppnå tryckbarhet samt 
att undvika så stor del av efterarbete som möjligt. Tryckbarhet innebär 
i det här fallet fotorealistiska avbildningar som uppfyller de krav på 
kvalitet och färgreproduktion som tryckförfarandet ställer. 
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Bildkvalitet och färghantering har indirekt bedömts genom hela flödet 
eftersom varje testrendering utvärderats visuellt i avseende på 
bildkvalitet och färgåtergivning. Denna bedömning har varit 
fundamental för att komma vidare i varje steg. I det här avsnittet 
beskrivs mer specifika tester som genomförts för att undersöka 
funktionsdugligheten i flödet samt för att avslöja programvarornas 
eventuella brister. Innan vi kan presentera dem är det nödvändigt att 
titta närmare på hur 3ds max och mental ray hanterar färger. 

10.6.1 Färgberäkningar i renderingsprocessen 
Då en bild renderas beräknas interaktionen mellan objektens material 
och scenens ljussättning där kameran skall registrera färgvärden för 
varje bildelement som användaren vill erhålla. Grunden till all färg‐
hantering i mental ray baseras på att alla färger definieras med RGB‐
modellen [25, 28]. Internt sker samtliga beräkningar med flyttals‐
värden, det vill säga att varje separat kanal har ett bitdjup på 
motsvarande 64 bitar. Eftersom alla interna beräkningar sker under 
dessa förhållande omvandlas det bildmaterial som tas in i form av 
texturer också till flyttalsrepresentationer. 
 
Pixelvärdena är inte begränsade till att under renderingsprocessens 
gång ligga inom kubens gränser, däremot tas de som hamnat utanför 
om hand innan informationen visas för användaren [25]. De värden 
som vid en beräkning överskridit kubens gränser mappas om med en 
av två metoder för att hamna inom RGB‐kuben. Standardmässigt sker 
detta enkelt genom trunkering där det pixelvärde som hamnat utanför 
kuben projiceras till den närmaste punkten på kubens yta, det vill 
säga den punkt som återfinns på det euklidiska avståndet. Alternativt 
sker det med en mättnadskonverteringsmetod vars syfte är att 
bibehålla intensiteten i pixeln. Pixelvärdet projiceras då till ytan 
vinkelrätt mot kubens vitaxel vilket kan resultera i att det aktuella 
pixelvärdet skiftar i nyans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.21 Ett värde utanför kuben tas om hand med en av två metoder.  
a. Projektionspunkt vid mättnadskonvertering  

b. Projektionspunkt vid trunkering. 

Vitaxel 

R 

G 

B 

a b 

Cyan Blå 

Röd 

Magenta 
Vit 

Svart Grön 

Gul 



  69 

Övergången från en renderad till en tryckbar bild är en process som 
kräver eftertanke [25, 28]. Utöver att bilden efter rendering måste 
konverteras till en tryckanpassad färgrymd blir det också aktuellt att 
beakta den kvantisering som görs vid lagring av renderingar. 
Bildinnehållet efter en rendering återfinns i en Frame buffer, en 
temporär minnesarea, där varje kanal representeras med 64 bitar. 
Lagringen av en bild kräver en omvandling av de interna flyttals‐
värdena till heltalsvärden. När heltalen omvandlas till en beskrivning 
med lägre precision, det vill säga med ett lägre bitdjup, kvantiseras 
bilden. Resultatet av kvantiseringen beror dels på hur den genomförs 
och dels på hur grov den är, det vill säga hur stor skillnaden i bitdjup 
är innan och efter. Kvantiseringsprocessen kan ge upphov till 
förändringar vad gäller pixelvärdenas position inom RGB‐modellen 
och således bidra till färgskiftningar. 

10.6.2 Texturåtergivning 
Anledningen till att genomföra det här testet är för att undersöka om 
en texturs egenskaper går att känna igen och särskilja efter rendering. 
Vi använde oss av texturer skapade från fotografier på referens‐
material av olika träslag och ytbehandlingar. Fördelen med dessa är 
att de har korrekta färger och en visuell utvärdering av hur materialet 
och färgerna påverkats under renderingsprocessen kan således göras. 
Texturerna mappades på ett testobjekt bestående av plan stående sida 
vid sida med en gradskillnad emellan. Gradskillnaden använde vi för 
att representera de olika vinklar gentemot kameran en produkts ytor 
har vid fotografering.  

 
Figur 10.22 Testobjekt för texturåtergivningstest. 

Testobjektet ställdes upp i den studioscen som använts vid övrig 
rendering för att undersöka effekterna i den miljön. Ljuskällorna i 
scenen anpassades för det aktuella materialet i den mån det behövdes. 
Ett ljusare trämaterial med fina detaljer kräver en annorlunda ljus‐
sättning jämfört mot ett mörkare material. Efter dessa förberedelser 
genomfördes testet i tre steg. I det första steget ändrades inga 
inställningar avseende samplingskvalitet, i det andra justerades de 
lokala filterinställningarna för varje material och i det tredje ändrades 
de globala inställningarna. Renderingarna jämfördes efter varje steg 
mot referensmaterialen som låg till grund för texturerna. 
 
Från de renderingar som gjordes med grundinställningarna, se figur 
10.19 i kapitlet Samplingskvalitet, bedömdes att de olika materialen 
kunde särskiljas från varandra. Den visuella likheten är hög även om 
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de renderade bilderna hade sämre skärpa och lägre kontrast jämfört 
mot sina referensmaterial. 
 

 
Figur 10.23 En rendering med grundinställningar jämförs mot 

sitt referensmaterial. 

För att förbättra renderingarna ändrades materialens lokala 
filtreringsinställningar för varje enskild texturmapp. Som standard 
används ett pyramidfilter som bidrar till anti‐aliasing och ger textur‐
mappen ett suddigt intryck. Genom att stänga av denna filtrering 
förbättrades resultatet i avseende på skärpa. Kontrasten försämrades 
fortfarande vilket åtgärdades genom att associera varje material med 
en korresponderande bumpmapp. 
 
Renderingarna stämde efter detta bättre överens med sina referens‐
material även om återgivningen inte var perfekt. För att finjustera 
resultaten ändrades de globala inställningarna som påverkar textur‐
återgivningen i en rendering. Valet av filter baserades på resultaten av 
det parallellt genomförda testet beskrivet i kapitel 10.6.3 medan 
effekterna av justerade inställningar för sampel per pixel och spatial 
kontrast provades fram. 
 
Att antalet sampel per pixel ökar detaljåtergivningen ges av 
definitionen av variabeln. Vad gäller inställningarna för spatial 
kontrast säger [25] att värden lägre än 0,05, vilket är grundinställ‐
ningen, inte gör någon skillnad på resultatet. Efter ett antal test‐
renderingar kunde detta bekräftas genom att det vid den visuella 
bedömningen inte gick att uppmärksamma några skillnader. Således 
behöver de inte sänkas. 

10.6.3 Samplingskvalitetens inverkan 
Samplingskvalitet avser antialiasing och styr hur god kant‐
utjämningen blir. De produkter som behandlats inom examens‐
arbetets gång bygger grovt på rätblock och är alla gjorda i trämaterial. 
Inställningar gällande samplingskvalitet inverkar på hur både 
material och geometri resulterar efter rendering varför dessa påverkar 
produkterna i avseende på två aspekter. Dels med avseende på 
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strukturen i den textur som används och dels med avseende på 
produktens geometriska form. 
 
Parallellt med texturåtergivningstestet undersöktes påverkan på 
material och geometri separat för att kunna dra slutsatser om hur 
resultaten förhåller sig till varandra. Vid undersökningen av 
inställningarnas påverkan på struktur i texturen mappades ett enkelt 
material på ett plan som renderades sett rakt framifrån. Materialen 
som användes gjordes, precis som i fallet för Texturåtergivningstestet, 
för att efterlikna referensmaterialen. När det här testet inleddes hade 
insikt om materialens lokala filterinställningar nåtts varför ett material 
utöver sin trätextur, som ger materialet dess färg, associerades med en 
bumpmapp för att efterlikna ytans råhet.  
 
När det kom till den påverkan samplingskvalitetsinställningar hade 
på geometri ville vi bedöma inställningarna gällande flera typer av 
kanter. Eftersom produkterna som modelleras är uppbyggda av 
rätblock ger inte dessa en representativ uppsättning av möjliga 
kombinationer varför vi använde andra typer av volymetriska objekt 
för att testet skulle bli representativt. 
 

   
Figur 10.24 T v scenuppsättning för texturpåverkan till följd av 

filterval för anti‐aliasing. T h scenuppsättning för 
samplingskvalitetens inverkan på geometri. Räta linjer med 
olika lutning liksom rundade kanter finns representerade. 

De inställningar som påverkar samplingskvaliteten i störst 
utsträckning är antalet sampel per pixel samt valet av filter. Att ändra 
antalet sampel som tas i varje pixel kan enligt kapitel 10.5.1.1 (Sampel 
per pixel) härledas till att pixelvärdet som tilldelas blir mer exakt om 
samplingens värden höjs. I det här testet ville vi enbart undersöka hur 
valet av filter påverkar materialåtergivningen varför vi höll antalet 
maximum och minimum sampel konstant genom testets gång. Valet 
av filter står mellan ett par olika typer som påverkar renderingarna på 
olika sätt, se kapitel 10.5.1.3 (Filter). 
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Figur 10.25 a. Grundutförande som varierades vid rendering.  
b. Förstoring av rendering med Boxfilter. 
c. Förstoring av rendering med Gaussfilter. 

d. Förstoring av rendering med Triangulärt filter. 
e. Förstoring av rendering med Mitchellfilter.  
f. Förstoring av rendering med Lanczosfilter. 

Vid första anblicken tycks inte de olika filtren ha någon större 
inverkan på varken geometri eller material. Däremot kan vi efter att 
ha synat effekterna i detalj, under hög inzoomning, säga att filtrens 
påverkan på material och geometri står i omvänd relation till 
varandra. Det vill säga att det som vi ansåg som det bästa alternativet 
för att framhäva materialet var sämst gällande geometrin. För 
materialet är skärpande filter att föredra då de framhäver strukturen i 
texturen, för geometrin passar ett mjukare filter bättre då det tar bort 
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Figur 10.26 a. Scenen i sitt grundutförande. 
b. Förstoring av rendering med Boxfilter. 
c. Förstoring av rendering med Gaussfilter. 

d. Förstoring av rendering med Triangulärt filter. 
e. Förstoring av rendering med Mitchellfilter. 
f. Förstoring av rendering med Lanczosfilter. 
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känslan av knivskarpa kanter och hörn. Så länge vi arbetar med 
produkter vars geometri inte består av följsamma kurvaturer väljer vi 
att premiera framhävandet av materialet och använda ett anti‐
aliasingfilter som gynnar detta.  

10.6.4 Färgåtergivning 
En trätextur representerar en begränsad mängd färger och för att testa 
ett större färgomfång gjorde vi experiment med vår tidigare testscen 
tillsammans med en testkarta över RGB‐färger. Färgkartan tillhanda‐
hölls av ICom och är en standardkarta framtagen av GretagMacbeth 
och används vid profilering av RGB‐enheter. Den är uppbyggd av 294 
stycken fält som representerar olika kombinationer av RGB‐värden. 
Testobjektet som användes modifierades för att bättre passa test‐
bildens mått. I övrigt användes samma scen som i tidigare test om 
texturåtergivning. 

 

Figur 10.27 Testobjekt och färgkarta. 

I grundutförandet, en ojusterad ljusmiljö, såg vi hur vissa färger 
släcktes ut eller förändrades. Genom att justera vår ljussättning i 
scenen såg vi att det var möjligt att återskapa testkartan i sin helhet, 
det vill säga att det vid renderingen går att återskapa de färger som 
används i texturerna. 

 

Figure 10.28 Jämförelse över färgkartan i original samt  
efter rendering. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
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11  UTVÄRDERING & SLUTSATSER 

Det förslag på flöde för renderade produktbilder som har tagits fram 
under examensarbetet på IKEA Communications AB är komplext. Det 
är många variabler som måste beaktas för att slutprodukten skall bli 
bra. Provutskrifter av bilder som producerats i flödet har visat att 
syftet uppfylls ‐ flödet kan generera tryckbara bilder från en 
konstruktionsritning. Viss retusch av bilderna har i slutändan varit 
nödvändig för att nå det där lilla extra i framställningen av 
produkten. Bearbetningen har dock aldrig tagit mer tid i anspråk än 
en fotograferad produktbild. Utvecklingen av flödet har skett i nära 
samarbete med berörda arbetsgrupper på ICom, främst då produkt‐
fotograferna och Bildservice. På så sätt har vi hela tiden påmints om 
hur produktbildsframtagningen går till traditionellt och vilka attribut 
som är viktiga att vara uppmärksam på vad gäller bildkvalitet och 
färgåtergivning. Tack vare detta täta samarbete har flödet kunnat 
efterliknats vid den ursprungliga arbetsprocessen i möjligaste mån. 
 
I nuläget behövs mycket handpåläggning i varje steg i flödet för att 
resultatet skall bil en tryckbar produktbild. Varje steg måste noga 
kontrolleras för att produkter av olika slag skall gå igenom. Vi 
kommer nu att utvärdera vart och ett av de fem problemområden som 
examensarbetet delades in i inledningsvis och peka på aspekter som 
haft stor betydelse för slutresultatet. Avslutningsvis knyter vi an till 
färghantering och bildkvalitet som varit en ledsagare genom hela 
arbetets gång. 

11.1 Konvertering 

Målet att från ett konstruktionsritningsprogram erhålla en korrekt 
beskriven 3D‐modell har uppfyllts. Mycket tack vare programvaran 
PolyTrans som visat sig vara en kraftfull konverterare med stor 
flexibilitet. Denna flexibilitet innebär att många olika val kan göras 
vid en konvertering från parametriska beskrivningar till polygon‐
representationer, främst vad gäller polygonreduceringen. Modellerna 
som idag används i 3ds max efter konvertering har under vägen 
genomgått en polygonreducering. Till viss mån kan denna enkelt 
ställas in för att passa den aktuella CAD‐modellen men polygon‐
reduceringen skulle kunna vara effektivare. 
 
Reduktionen sker generellt över hela modellen och kan inte styras att 
reducera hårdare i vissa områden, till exempel vid skruvhål. Dessa 
detaljerade områden har en tendens att dra iväg polygonantalet och 
således renderingstiden trots att de i många fall inte är synliga i den 
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slutliga modellen. Det skulle vara önskvärt att kunna gå in och styra 
polygonreduceringen till att göras hårdare i sådana områden. Frågan 
är hur stor inverkan en hårdare polygonreducering har på renderings‐
tiden och om det ger en besparing som i slutändan gör det värt 
besväret. 
 
Utöver polygonreduceringen hade vi i början av examensarbetet stora 
bekymmer med felorienterade modeller. Detta påverkade det fortsatta 
arbetet genom att modellerna var svåra att hantera när de skulle 
transformeras och texturmappas. Problemet härleddes till 
konstruktionsfasen där det visade sig att teknikerna på IOS har sina 
egna angreppssätt för att skapa ritningarna. En lösning vi tillämpat 
därefter har bestått i att öppna modellerna i SolidWorks innan kon‐
vertering och rätta till orientering och pivot punkter där det varit 
nödvändigt. Detta är i allmänhet inte särskilt tidskrävande men för att 
flödet för renderade bilder skall kunna flyta så smidigt som möjligt 
skulle den bästa lösningen vara att teknikerna på IOS hanterar det 
från början och att de inser vikten av att följa de rekommendationer 
som ges. Skulle alla arbeta efter samma riktlinjer skulle de 
konstruktionsritningar som skall konverteras till en 3D‐modell alla 
vara lämpade för vidare modellering i 3ds max.  

11.2 Modellering 

I hur stor utsträckning modellering av produktmodellen måste tas till 
beror helt och hållet på hur konverteringsalgoritmen gör sitt jobb och 
hur produkten är beskriven i SolidWorks. Det är önskvärt att inte 
behöva göra några justeringar av polygonrepresentationen över‐
huvudtaget även om det naturligt genomförs en kontroll när 
modellen importeras. I modelleringsfasen har vi hittat ett generellt 
sätt att bearbeta modellerna som främst gäller att syna dem noggrant, 
avlägsna redundant data samt att plocka bort polygonrika delar som 
inte behövs. Redundanta data kommer alltid att finnas kvar till viss 
del men kan minimeras genom att effektivisera polygonreduktionen i 
konverteringssteget.  
 
Grundmodellen av fotostudion kompletterad med ljussättning har 
visat sig fungera bra för de produkter vi har testat i flödet under 
examensarbetets gång. Detta har varit produkter med liknande form 
och ungefär i samma storleksklass, till exempel olika stolar, bord och 
pallar. Vad som passar för andra typer av produkter har inte ut‐
värderats inom ramen för detta projekt utan får undersökas vartefter 
behovet av sådana bilder uppkommer. Ett framtida studiobibliotek 
kommer således att på ett naturligt sätt byggas upp och utökas under 
produktionens gång. 
 
Inledningsvis kommer separata bibliotek för studioscener och 
produkter att upprättas. Modellerna kommer att sparas i egna max‐
filer som sedan kombineras inför en rendering. Produkter och scener 
bör kontrolleras så att dess mått i programmet överensstämmer med 
verkligheten för att sömlöst kunna kombineras. Vartefter 
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kombinationerna sätts samman och justeras inför rendering kommer 
ett bibliotek med kombinationsscener också att upprättas. 

11.3 Ljussättning 

De viktigaste attributen för en realistisk belysning i en fotostudio är 
att den är diffus och flexibel. Med målet att skapa virtuella ljus‐
modeller som återspeglar den verkliga ljusmiljön i fotostudion 
testades två olika metoder – virtuella ljuskällor och Image Based 
Lighting.  
 
Vi kunde tidigt dra slutsatsen att IBL inte passade som ljussättnings‐
metod i flödet eftersom tekniken inte är tillräckligt flexibel. För varje 
produkt som fotograferas anpassas ljusmiljön. Ljuskällornas intensitet 
justeras och deras placering ändras, något som inte kan göras då i en 
light probe som är en fast avbildning av en omgivning. Skall tekniken 
tillämpas för produktbilder skulle i stort sett en ny light probe behöva 
skapas för varje produkt. Fördelen med IBL är att man automatiskt får 
med en exakt beskrivning av de förhållanden som råder i studion vid 
fototillfället, inkluderat alla störningar som sladdar och skräp. 
Alternativa användningsområden för IBL på ICom skulle vara att 
fånga light probes vid miljöbildsfotograferingar för att senare kunna 
mappa denna belysning på 3D‐modeller. På så sätt skulle det gå att 
sömlöst integrera virtuella objekt med den fotograferade miljöbilden. 
 
Av de virtuella ljuskällorna utvärderade vi både hur 3ds max 
standardljus omvandlade till mental rays arealjus och hur foto‐
metriska ljus fungerade i mental rays global illuminationlösning. GI‐
lösningen är i sig komplex och inlärningsperioden blir således ganska 
lång för att komma till rätta med inställningar av fotonspridare, 
fotonmappar och final gather. Realistiska resultat fick vi först med 
standardljusen där storleksinställningar och intensitetsförändringar 
påverkade bilden som väntat. Tester har visat att ljussättningen går att 
anpassa så att färger i texturer återges korrekt. Godkända resultat 
med fotometriska ljus lät vänta på sig trots att de enligt programvaru‐
referensen [25] skall fungera som verkliga ljuskällor om realistiska 
mått används. Den troligaste orsaken till detta är att fotometriska ljus 
även förutsätter inställningar av den virtuella kamerans 
exponeringstid, något som i sig kräver inlärning. 3ds max 
standardljus omvandlade till mental rays arealjus kommer således i 
första hand att användas i flödet. Dock ser vi en stor potential i de 
fotometriska ljusen eftersom de kan kontrolleras och föreslår en 
djupare studie av dessa inför ett fortsatt arbete med flödet. 

11.4 Material 

Ett givet recept för att ta fram en BRDF som bidrar till vad som 
upplevs som korrekt materialåtergivning går inte att ta fram med 3ds 
max. Inställningsmöjligheterna och shaderbiblioteken i 3ds max och 
mental ray är alldeles för stora för det. Om man däremot har valt ut 
ett par egenskaper som är speciellt viktiga för materialet ifråga 
begränsas utbudet något och det finns möjlighet att pröva sig fram 
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och uppnå ett gott resultat. De två grundmaterial som vi koncen‐
trerade oss på, högreflektivt och matt/skimrande, fick vi enklast fram 
med hjälp av 3ds max standardmaterial. Utifrån en shading‐algoritm 
som tillät anisotropisk reflektion och genom att använda gråskale‐
varianten av texturen för olika effekter hittade vi ett utgångsläge att 
fortsätta utvecklingen ifrån. Ett par förslag på grundmaterial har visat 
sig fungera mycket bra tillsammans med ljussättning och ger ett 
mycket realistiskt intryck. 
 
Att använda mental rays egna material med DGS‐shadern som diffus 
kanal är en komplicerad historia och goda resultat av den kombina‐
tionen lät således vänta på sig. Således kommer den till att börja med 
inte användas i flödet men får ses över ytterligare när andra material 
än trä blir aktuella att simulera. mental ray och DGS har nämligen 
många inbyggda funktioner som är populära för att simulera plaster, 
metall och glas. 
 
I det materialbibliotek som skall byggas upp med olika kombinationer 
av texturer och BRDF:er kommer namngivningen att spela en viktig 
roll. För att kunna matcha en produkt med en textur som täcker 
upplösningskraven och som samtidigt har en struktur i rätt storleks‐
ordning måste all den informationen finnas i materialets namn. Exakt 
passande material kommer inte att finnas utan en inzoomning som 
ligger närmast tillhands kommer få väljas. För att sedan mappa 
materialet rätt kan en lösning med ett fotograferat måttband i texturen 
komma väl till pass.  
 
När det gäller mappning är tvåstegsmappning en enkel metod som 
kan ge riktigt bra resultat så länge det det mappade delobjektet endast 
visar två sidor i bilden. Anledningen till detta är att programmet 
begränsar möjligheten att anpassa förhållandet mellan texturen på 
gizmons olika sidor. För två synliga sidor kan det lösas men när tre 
sidor är synliga blir texturen utdragen på en av dem. Detta problem 
kan lösas på två sätt. Det första är att använda en annan typ av 
texturmappning på de delobjekt som visar mer än två sidor i den 
slutliga bilden, till exempel sitsen på pallen Bekväm i figur 10.20. Det 
andra alternativet är att alla texturer görs kvadratiska så att för‐
hållandet mellan sidorna blir rätt i alla lägen. Nackdelen med den 
sistnämnda är att upplösningen på kameran inte tillåter kvadratiska 
foton vilket skulle innebära att en bit värdefull texturinformation 
måste klippas bort från varje texturfoto. De texturer som behövs för 
att täcka upplösningskravet i originalbilderna kräver varje pixel en 
kamera kan generera. Skulle kvadratiska texturer användas skulle det 
dessutom vara nödvändigt att bearbeta dem så de blir sömlösa, det 
vill säga att möjliggöra för texturen att repeteras på en yta utan att det 
uppstår synliga skarvar. 
 
En övergripande frågeställning i materialsteget har varit hur en 
produkts materialegenskaper skall kommuniceras i flödet. Under 
examensarbetet har vi till stor del arbetat med produkter som redan 
finns tillverkade och även har fotograferats. Vi har både kunnat titta 
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på produkten i verkligheten och studerat fotografier av den för att 
komma fram till om simuleringen av ett material är realistisk. 
Eftersom det i 3D‐projektets förlängning är meningen att produkt‐
bilder skall tas fram utan att produkten finns tillverkad måste istället 
utförlig skriftlig information om dess utförande finnas tillgänglig. Så 
som flödet för produktframtagning fungerar idag finns denna infor‐
mation att tillgå på samma sätt som konstruktionsritningarna. Om 
information om produktens utförande används tillsammans med 
IKEAs referensbibliotek för material kan exakta materialegenskaper 
för en produkt kommuniceras. 

11.5 Rendering 

Den undersökning och utvärdering av olika renderingsprogramvaror 
som gjordes i avsnitt 9.1 beskriver hur valet av mental ray gick till. 
Där presenteras också en kravställning på en framtida renderingsfarm 
på ICom om ett flöde för renderade bilder skall bli möjligt att använda 
i större skala. Vi låter det avsnittet tala för sig själv och koncentrerar 
oss här på att utvärdera resultaten av gjorda renderingar. 
 
Efter de renderingar som hitintills har gjorts kan vi konstatera att det 
med liten ansträngning och lite tålamod går att ta fram tryckbara 
renderade produktbilder. Vi kan inte säga att sättet att göra det på är 
givet eller att något angreppssätt är mer rätt än något annat. Däremot 
menar vi på att ansträngningen blir onödigt stor om man inte beaktar 
de variabler som påverkar resultatet i störst utsträckning. 
 
De tester som genomförts visar på att det med rätt ljussättning går att 
återge scenen korrekt vad gäller färginnehåll. Noggrannheten i 
återgivningen i avseende på skärpa och kontrast går att påverka 
genom att använda sig av bumpmappar och genom att styra 
filtreringsinställningar, både lokalt och globalt. Eftersom bump‐
mappningen bygger på att ge illusionen av att ett objekt har en viss 
struktur med hjälp av ljuset och skapandet av skuggor krävs en bra 
representation av desssa. För att erhålla en bra skuggrepresentation i 
den renderade bilden krävs en skuggsampling på 20, både horisontellt 
och vertikalt, vilket man skall vara medveten om att det förlänger 
renderingstiden. 
 
Vi har sett att antalet sampel per pixel har stor inverkan på hur 
noggrann återgivningen blir. En rendering gjord med lägre 
samplingskvalitet skiljer sig färgmässigt från en rendering gjord med 
bättre inställningar, där den senare även är tydligare. Tonomfånget i 
bilden tycks öka med ökat antal sampel, dessvärre påverkas 
renderingstiden avsevärt. Det minsta antalet sampel som skall tas i en 
punkt kan lämnas på 1 eftersom inställningarna för spatial kontrast 
tar vid där detta inte är tillräckligt. Det rekommenderade minimi‐
värdet på fyra är alltså inte nödvändigt att ta till. Vid första anblicken 
tycks de olika anti‐aliasingfiltren inte ha någon större inverkan på 
resultatet. Efter att ha förstorat renderingarna syns det däremot 
tydligt att de skiljer sig från varandra. Utifrån de filter som finns att 
tillgå görs en avvägning mellan behaglig geometrisk avbildning och 
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tydlig texturåtergivning. De filter som visat sig vara mest lämpade för 
geometri ger en otydlig återgivning av texturer. Det skulle vidare gå 
att undersöka hur filterstorleken påverkar kvaliteten vilket vi under 
exemensarbetet inte tittat närmare på. 
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12  FRAMTIDSUTVECKLING 

Målet för hela satsningen på renderade bilder i IKEA katalogen är 
från IKEA:s sida naturligtvis att spara pengar. Det finns en bra grund 
att stå på i det flöde som vi tagit fram i det här examensarbetet. Det är 
intuitivt och ger bra bilder. Om man dessutom jämför tiden det tar att 
ta fram en produktbild i normala fall med tiden för en renderad bild 
ser man att pengar går att spara efter bara några hundra bilder. För 
produkter med låg komplexitet kan man snabbt få upp ett effektivt 
arbetssätt. Alla massproduktioner av bilder där samma typ av pro‐
dukt skall fotograferas i alla sina olika utföranden är ett ypperligt 
uppdrag för 3D‐flödet. Material och ljus på produkten kan bytas blixt‐
snabbt men den största vinningen är att produktkollektionen inte 
behöver transporteras till fotostudion och finnas på plats. Det nu‐
varande flödet för renderade bilder kan med fördel även användas till 
andra typer av bilder som IKEA Communications AB framställer. 
Sammantaget handlar det om flertalet bilder vilket kan leda till stora 
besparingar. 
 
Trots positiva effekter redan i nuläget kan och bör flödet på många 
sätt utvecklas vidare. En övergripande angelägenhet är att binda ihop 
stegen så att de flyter i stort sett automatiskt. Detta kan ske först när 
de olika biblioteken för scener, modeller och material finns på plats. 
En stor hjälp skulle vara att implementera en plug‐in i 3ds max där 
alla inställningar, som behövs för att framställa en scen med en 
produktmodell som ger en lyckad rendering, är samlade på ett och 
samma ställe. Om man dessutom kan utveckla en renderingslösning 
där renderingsfärdiga scener kan köas och renderas vartefter 
beräkningsenheterna är lediga skulle en ännu högre automatiserings‐
grad nås. Vad gäller själva renderingen så bör mycket kraft läggas på 
att korta renderingstiden eftersom inställningarna för rendering i 
nuläget på intet sätt är optimala. 3ds max och mental ray har många 
möjligheter till att justera inställningarna för accepterbar renderings‐
tid och fortfarande nå tillräcklig kvalitet. Värt att nämna här är 
storleken på de kvadratiska hinkar, buckets, som bilden delas in i vid 
rendering. De påverkar tidsåtgången och har under examens‐arbetets 
gång fått stå orörda men går att justera i 4‐potenser. I ett framtida 
renderingsnätverk finns ytterligare fördelar med att undersöka 
inställningarna för buckets.  I övrigt kan även BSP‐trädet justeras för 
att renderingstiden skall påverkas i positiv mening. De högupplösta 
texturer som används till materialen är också viktiga att nämna i detta 
sammanhang då de allokerar mycket minne vid renderingen. mental 
ray har i sin algoritm stöd för att dela upp stora texturer för att 
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undvika den stora minnesallokeringen. Förfarandet för detta är dock 
komplicerade men bör ses över då de kan spara mycket renderingstid. 
 
När det kommer till de viktigaste bitarna i flödet, färghantering och 
bildkvalitet, handlar det överlag om att få bättre kontroll på 
hanteringen av färger i flödet. En viktig del i detta är att utveckla mer 
exakta BRDF:er för att noggrant kontrollera vilken färg materialet i 
den slutliga bilden får. Detta kan ske genom att programmera egna 
shaders till mental ray som tar fram precis de materialegenskaper som 
är av intresse. Hänsyn måste också i allra högsta grad tas till hur 
texturer används och renderingar hanteras. Med tanke på hur färg‐
omfång och bitdjup påverkar bildens beskrivning kan det vara värt att 
undersöka möjligheterna att hantera detta med större noggrannhet. 
Att flödet dessutom sker på både på Mac och PC ställer extra krav på 
användaren. Dels med avseende på att filnamn begränsas till 32 
tecken men även eftersom plattformsöverskridande arbeten kan ha ett 
finger med i spelet, gällande resultaten, när färger finns med i bilden. 
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ORDLISTA 

3ds max  Programvara för 3D‐modellering. Benämns 
även 3ds max. 

Additiv färgblandning  Färgblandning som innebär att de olika 
färgernas respektive intensiteter adderas. 

Aliasing  Benämning på taggiga kanter. 
Anisotropisk  En yta som inte slät och reflekterar ljuset på 

ett speciellt sätt. 
Anti‐aliasing  En teknik för att jämna ut taggiga kanter. 
Anti‐aliasingfilter, Box  Alla sampel i filterområdet viktas lika. 
Anti‐aliasingfilter, Gauss  Väger samman alla sampel enligt en 

Gausskurva centrerad över pixeln. 
Anti‐aliasingfilter, Lanczos  Väger samman alla sampel enligt en över 

pixeln centrerad kurva som är något brantare 
än Gaussklockan och som minimerar effekten 
av sampel på kanten av filterarean. 

Anti‐aliasingfilter, Mitchell  Väger samman alla sampel enligt en över 
pixeln centrerad kurva som är något brantare 
än Gaussklockan. 

Anti‐aliasingfilter, Triangulärt  Väger samman sampelvärdena enligt en 
pyramid centrerad över pixeln. 

Area källa  Distribuerad ljuskälla, sprider ljus från en 
specificerad area och ger ett mjukare ljus. 

Backdrop  Bakgrund i fotostudion. 
Back light  Bakgrundsljus, används för att skänka djup 

till bilden och lätta upp allmänljuset i hela 
scenen. 

Betraktningsvinkel  Den vinkel i förhållande till ytan från vilken 
betraktaren tittar.   

Bitdjup  Begränsar noggrannheten varje pixelvärde 
beskrivs med, således även antalet toner. 

Bländare  En reglerbar öppning i objektivet med vilken 
ljusinsläppet i kameran kan justeras. 

BRDF  Bi‐directional Reflection Distribution 
Function. Beskriver reflektionsegenskaper 
hos objekt givet en betraktningsvinkel samt 
ljusets infallande vinkel. 

Brännpunkt  Den punkt där infallande strålar möts i 
kameran. 

Brännvidd  Avståndet mellan kameralinsen och 
brännpunkten. 

BSP  Binary space partitioning, en metod 
renderaren använder för att dela upp scenen 
inför rendering. 

Buckets  Begränsar hur stor del av bilden som 
renderingen skall beräknas för.  
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Bumpmappning  Förvrängning av ljusets reflektion i en yta 
med hjälp av texturer. 

CAD‐program  Konstruktionsritningsprogram. CAD står för 
Computer Aided Design. 

Candela  Enhet för att mäta och ange ljusintensitet. 
Caustics  Ljusbrytningsfenomen som uppstår när ljus 

passerar till exempel glas eller vatten. 
CCD  Charged‐coupled devices, fotoceller. 

Registrerar bilden i digitalkameran. 
CMY(K)  Färger som vanligen används i fyrfärgstryck. 
Depth of Field  Skärpedjup. 
Diffust ljus  Ljus som sprids jämnt från ljuskällans yta. 
Falloff map  Mappning som kan styra hur en effekt avtar. 
Fill light  Fyllnadsljus, används för att lätta upp 

effekten av huvudljuset. 
Flyttal  Talrepresentation med hög precision. 
Fresnel  Reflektionsfenomen. Reflektionen är 

beroende av betraktningsvinkeln 
Färgmodell  Modell för färgrepresentation, kan bygga på 

antingen additiv eller subtraktiv 
färgblandning. 

Färgomfång  Volymen av den uppnåeliga mängden färger 
i en färgmodell. 

Färgrymd  Det tonomfång en specifik färgmodell kan 
reproducera. 

Färgställning  Färgmatchning gentemot en kontrollerad 
referens. 

Färgtemperatur  Ett mått på ljuset från en ljuskälla som mäts i 
enheten Kelvin. 

Gamut  Se Färgomfång. 
Global Illumination  Inom datorgrafiken: en modell som ger en 

ljussatt scen genom att räkna ut ljus som 
reflekteras från en punkt x där allt ljus som 
träffar den punkten är medräknat. 

GretagMacbeth  Leverantör och utvecklare av 
färghanteringsystem. 

Guidelinebild  Produktbild enligt guideline. Bilden sparas i 
A4‐format och produkten har frilagts. 

HDR  High Dynamic Range, bildformat som kan 
återge ett stort intenstitetsspektrum. 

Histogram  Visualiserar fördelningen av pixelvärden i en 
bild. 

Hård skugga  Skugga där gränsen till skuggområdet är 
väldefinierad. 

Hårt ljus  Effekterna av hårt ljus blir ofta dramatiska 
med hårda skuggor och högdager som ger 
skarpa konstraster. Detaljer går ofta förlorade 
i de skuggade och upplysta delarna. 

Högdager  Specular highlight. Område som är väldigt 
ljust eller vitt. Uppstår där det infallande 
ljuset reflekteras i betraktningsvinkeln.  
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IBL  Image Based Lighting, återskapar verkliga 
ljusmiljöer med hjälp av fotografier. 

ICC  International Color Consortium. En 
organisation som grundades 1993 av Adobe, 
Agfa‐Gevaert, Apple, Kodak, FOGRA, 
Microsoft, Silicon Graphics och Sun. De 
arbetar med att utveckla och underhålla en 
enhetlig standard för färghantering som skall 
vara plattforms‐, leverantörs‐ och 
enhetsoberoende. 

ICC‐profil  Standardiserad profilering av en enhet som 
utnyttjas vid färghantering. 

Isotropisk  En slät yta. 
Jitter  Varierar var i punkten samplingen tas. 
JPEG  Bildkomprimeringsstandard utvecklad av 

Joint Photographic Experts Group. 
Key light  Huvudljus, sprider det mesta ljuset i scenen 

och placeras snett ovanför kameran i riktning 
mot objektet. 

Kontrast  Kontrasten avser ljusomfånget i en bild, det 
vill säga skillnaden mellan det ljusaste och 
mörkaste området. En bild med hög kontrast 
har både mycket ljusa partier och mycket 
djupa skuggor. 

Koordinatsystem  De referensramar som används för att skapa 
och hantera 3D‐objekt. Krävs för att kunna 
uttrycka hur ett objekts olika delar förhåller 
sig till varandra samt hur olika objekt står i 
relation till varandra. 

Komprimering, förstörande  Bildkomprimeringsmetod som tar bort 
information i bilen för att minska filstorleken. 

Komprimering, ickeförstörande  Bildkomprimeringsmetod som förändrar 
beskrivningen av en bildfil för att minska 
filstorleken. 

Kvantisering  Bitdjupsomvandling. 
Light probe  HDR‐bild av en omgivning. 
Ljusstyrka  Ljusintensitet. 
Lumen  Enhet för att mäta och ange ljusintensitet. 
Lux  Enhet för att mäta och ange ljusintensitet. 
Matris  Matematiskt, rektangulärt schema av tal som 

används för att beteckna olika samband. 
Minnesallokering  Beslagtagning av tillgängligt minne. 
Mjukt ljus  Diffust ljus. Saknar i stort sett kontraster, 

varken högdager eller djupa skuggor 
uppstår, och motivet kastar endast en svag 
skugga under denna belysning. 

Mänskligt synsystem  Med det mänskliga synsystemet avses hur 
ögat tillsammans med hjärnan uppfattar och 
tolkar bilder och färger. 
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Normalvektor  En vektor vinkelrät mot en yta. Beskriver 
ytans orientering och används för att beräkna 
ljusintensitet och slutligt färgvärde på ytan. 

Omnikälla  Ljuskälla som sprider ljuset åt alla håll. 
Photon map  Fotonmapp. Genereras i ett förberedande 

beräkningssteg i renderingen då fotoner från 
ljusskällorna spåras genom scenen. 

Photon trace depth  Fotonspårningsdjup. 
Photon tracing  Strålspårning. Fotonen spåras från källan tills 

den träffar ett objekt som antingen 
absorberas eller låta den fortsätta enligt 
instruktioner från objektets 
materialegenskaper. 

Pivot punkt  Ett 3d‐objekts ursprungspunkt. 
Pixel   Minsta bildelement i en digital bild, kallas 

även bildpunkt. 
Polarisation  Riktning på ljusets våglängder. 
Polygon  Ytelement i 3D‐datorgrafik. 
Polygon mesh  Kombination av polygoner, även kallat 

polygonnät. 
Polygonreducering  Operation som genomförs för att kunna 

beskriva ett objekt med ett färre antal 
polygoner. 

Proof  Provutskrift som används vid färgställning 
och visuella bedömningar.  

QEM  Quadric Error Metrics, QEM. 
Polygonreduceringsmetod som bevarar 
formen av objekten i möjligaste mån. 

Radiosity  Ett sätt att beräkna renderingar. Kan ge 
mycket realistiska bilder eftersom alla ytor i 
världen påverkar alla andra ytor. Det är alltså 
inte enbart lampor i scenen som bestämmer 
vad objekt ska få för belysning, utan även 
omkringliggande objekt. 

Ray tracing   Strålspårning. Med raytraycing menas att 
man utifrån givna förutsättningar (ljuskällor, 
material, geometri) räknar fram ljusstrålarnas 
riktningar och träffpunkter, och följaktligen 
även skuggor och reflektioner. 

Raytracerendering  Rendering som bygger på ray tracing. 
Reflektion, diffus   Reflektion där inkommande ljustrålar sprids i 

alla riktningar från objektet de träffar, enligt 
någon fördelningsfunktion. 
Fördelningsfunktionen gör att ytor av olika 
material ser olika ut. Detta utnyttjas i 
datorprogram för 3D‐bilder, och är en del av 
den teknik som kallas ray tracing. Motsatsen 
är spekulär reflektion. Matta ytor reflekterar 
diffust. 
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Reflektion, spekulär  Reflektion där inkommande och utgående 
ljusstrålar har exakt lika stor, men motsatt, 
vinkel i förhållande till ytan de reflekteras i. 

Refraktion   Ljusfenomen där ljuset bryts när det går 
igenom ett material. 

Rendera   Beräkna pixelvärden givet ljusförhållande 
och materialegenskaper i en scen. 

Renderingsalgoritm  Ramverk för hur renderingen skall beräknas. 
Renderingsfarm   Nätverk där datorernas samlade datorkraft 

används för att beräkna och ta fram 
renderingen. 

Retusch   Efterarbete och manipulering av digitalt 
bildmaterial. 

Sampel  Ett stickprov som får representera värdet 
inom ett område. 

Sampla  Att ta sampel. 
Scanlinerenderare  En scanlinerenderare skjuter en stråle från 

kameran genom varje pixel i den renderade 
bilden, linje för linje. 

Scen  En 3d‐miljö eller omgivning. 
Set  Mängd. 
Skärpedjup  Det avstånd som begränsar godtagbar 

skärpa. 
Skärpepunkt  Den punkt skärpedjupet utgår ifrån. 
Slutartid  Slutarhastighet. 
Spektrum  Våglängdsomfång. 
Space‐subdivision  Uppdelning av en tredimensionell miljö. 
Subtraktiv färgblandning  Den typ av färgblandning som uppstår när 

till exempel tryckfärger blandas. 
Tryckfärgerna absorberar och reflekterar 
infallande ljus i olika grad och ger på så sätt 
ett färgintryck. 

Target area light  En riktad areakälla som sprider ett diffust 
ljus. 

Texturmappning  Använder tvådimensionella bilder för att 
simulera effekter i material, bland annat för 
färgsättning av tredimensionella objekt. 

Tonbalans  Fördelning av tonomfång. 
Tonkomprimering  Omfördelning av tonbalansen i en bild. 
Tonomfång  Tonomfång avser mängden toner som finns 

representerade i en bild. 
Trace depth  Begränsning av hur långt fotonerna skall 

spåras. 
Translation  Förflyttning. 
Trepunktsbelysning  Vedertagen belysningsmetod för att på bästa 

sätt återge en tredimensionell miljö med en 
tvådimensionell bild. 

Tvåstegsmappning  Mappning via en grundformsyta. 
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Upplösning  Ett mått på grad av täthet och kan avse det 
totala antalet pixlar i en bild, antalet 
bildpunkter per tum som en bild har eller till 
exempel en monitor kan återge. 

Utilities  Verktygslåda i 3ds max. 
Vektor  Matematisk beskrivning av en sträcka mellan 

två punkter. 
 


