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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
3D-visualisering är en metod som vuxit markant det senaste decenniet och 
har till viss del kommit att ersätta kamerans funktion. En anledning till 
detta är att mjukvaror har utvecklats tillsammans med att renderingsfarmer 
vuxit fram det senaste decenniet. En renderingsfarm är ett flertal 
sammankopplade datorer särskilt gjorda för att rendera ut 3D-bilder 
(Computer Sweden, u.å.). Detta gör att 3D-visualiserade bilder kan 
renderas ut i en högre hastighet och kan leda till att 3D-artister kan ägna 
mer tid till att skapa bilder av högre kvalité. 2014 köpte Google upp 
företaget Zync som specialiserat sig på visuella effekter vilket innebär att 
3D-artister kan sköta renderingen via Google Cloud Platform (GCP). På så 
vis behöver företag inte äga eller underhålla en renderingsfarm, vilket kan 
göra det mer kostnadseffektivt samt underlätta arbetet för mindre företag 
eller frilansare (Rodriguez, 2014). En bild som skapats med hjälp av 3D-
visualisering kan i vissa fall ta längre tid att producera än en bild som 
fotograferats med kamera. Till skillnad från kameran, är det däremot fullt 
möjligt att gå tillbaka till filen som bilden genererats i med hjälp av 3D-
visualisering och återanvända en stor del av arbetet som redan utförts. Det 
går att utföra allt från byte av miljö, kameravinkel, etikett och ljussättning. 
Produktioner som förr krävde kamerans funktioner har därför till stor del 
ersatts av 3D eftersom det i vissa fall är mer kostnadseffektivt. IKEA är ett 
företag som har satsat på 3D-producerade produktbilder. 2012 
producerades 12% av deras produktbilder med hjälp av 3D-program, två år 
senare hade den siffran ökat till 75% (Plunkett, 2014). 

Att kunna skapa visuell realism är en viktig del inom datorgrafik 
(Rademacher, Lengyel, Cutrell, & Whitted, 2001). Den digitala världen är 
en förenklad version av den fysiska. Ju mer fysiskt korrekt simuleringen är, 
desto högre blir graden av realism. Vi upplever den fysiska världen med 
hjälp av våra fem sinnen: syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Våra sinnen är 
påverkade av omgivningen samt våra känslomässiga tillstånd och våra 
tidigare erfarenheter. Hjärnan bearbetar dessa stimuli till att skapa en 
tolkning som beskriver världen omkring oss (Kolb & Whishaw, 2015). 
Den virtuella perceptionen fungerar på liknande vis, där en individ och 
form definieras av stimuli i mottagarens sinne. Vad vi upplever som sant 
bygger på våra erfarenheter och tidigare upplevelser. Detta är därför en 
väsentlig del att förstå sig på inom 3D-grafik där det krävs att 3D-artister 
har en god förmåga och kunskap om hur mottagaren luras till att en 
datorgenererad bild upplevs realistisk. 

Visuell realism kan definieras till något som uppfattas så verklighetstroget 
att det framträder som ett foto istället för att vara datorgenererat (Fan, 
Koenig, Herberg, Jiang, Shen & Zao, 2017). Eftersom visuell realism är en 
illusion av verkligheten behöver den ta hänsyn till en del av de lagar som 
styr verkligheten. Ibland är det likväl omöjligt att låta en dator utföra 
beräkningar baserat på samma mängd information som verkligheten består 
av. Mängden fotoner som belyser ett knappnålshuvud över loppet av en 
sekund är väsentligt mycket mer än vad en dator kan hantera i ett 3D-
program och samtidigt vara kostnadseffektiv. Därför finns det tillfällen där 
3D-programvaran måste kompromissa med de lagar som styr verkligheten. 
Ett exempel på en funktion som utför just denna hantering är strålföljning. 
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Den utförs med hjälp av algoritmer som är en del av renderingsmotorn i ett 
3D-program och använder en strålgångsberäkning för att simulera hur 
ljusstrålar studsar och bryts för att uppnå ett verklighetstroget resultat.  
Simuleringen sker genom en bakvänd metod gentemot hur ljus färdas i 
verkligheten, därför startar ljusstrålen från kameran och spårar den 
virtuella miljöns pixlar. När ljusstrålen träffar en yta i den miljö den 
befinner sig i beräknas därifrån en ny träffvinkel utifrån strålens brytning 
på materialet (Dusterwald, 2016). Denna beräkning är avgörande för att få 
en realistisk miljö, med ett ljus som kan återskapa trovärdiga reflektioner 
och refraktioner.  

Reflektion uppstår när ljusstrålar studsar på en yta mot en annan och kan 
reflekteras i olika grad beroende på ytans egenskaper (Reflexion, 2018). I 
3D kan ett material med högt värde av reflektion återge en klar spegelbild 
medan ett material med lägre värde återger en reflektion som är mer diffus. 
Refraktion fungerar på ett liknande sätt förutom att det endast sker i 
transparenta objekt. Refraktion sker när ljus tränger in vid övergången 
mellan två material med olika brytningsindex. Exempelvis kan detta synas 
om man stoppar ner en sked i ett glas med vatten. Skeden kommer att se 
böjd ut fast den inte är det eftersom luft, vatten och glas har olika 
brytningsindex (Refraction, 2018). Att beräkna ljusets brytning i en 
komplex 3D-scen kan ha stor påverkan på renderingstiden. Därför finns 
parametrarna reflektionsdjup och stråldjup som begränsar antalet 
reflektioner och refraktion. Även om det inte finns några tvivel gällande 
vikten av dessa funktioner i skapandet av visuell realism, så finns det inga 
studier på hur inställningarna av dessa funktioner kan optimeras för 
visualisering av produkter med renderingstid i åtanke. 

1.2 Syfte 
Undersökningen ämnar finna de optimala värdena av reflektionsdjup och 
stråldjup i en 3D-scen som håller en hög nivå av realism. En scen som är 
visuellt realistiskt är viktigt för att tydligare se förändringar i reflektion och 
refraktion av objekten. Vidare studeras vanliga förekommande föremål 
från 3D-branchen bestående av transparenta material. Genom experiment 
där deltagare bedömer realism på 3D-producerade bilder är syftet att finna 
optimerade värden inom reflektionsdjup och stråldjup som inte överstiger 
vad som krävs för en minimal renderingstid och en maximal grad av 
realism.  

1.3 Kunskapsläget 

1.3.1 Visuell realism 
Visuell realism är termen studien valt att använda för att klassificera de 
datorgenererade bilder som ingår i denna undersökning. Definitionen av 
visuell realism ska däremot inte förväxlas med fotorealism. Förutom att 
definitionerna är likartade och båda strävar efter en verklighetsåtergivning 
så är visuell realism mindre begränsad. Skillnaden är att den inte behöver 
efterlikna någon referens som till exempel ett fotografi eller film, utan ska 
helt enkelt ge intrycket att det ser verkligt ut. (Fan, Koenig, Herberg, Jiang, 
Shen och Zao, 2017). 
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1.3.2 Strålföljning 
Strålföljning är tekniken som används för att uppnå visuell realism, den 
simulerar en hög kvalité av interaktiva effekter som skuggor, reflektioner 
och refraktioner. I den fysiska världen kan vi se vår omgivning genom att 
ljuset träffar ett objekt som därefter reflekterar ljuset till våra ögon. 
Strålföljningens simulering fungerar på ett liknande sätt förutom att hela 
processen är baklänges. Det vill säga att ljuset startar från kamerans 
perspektiv och skickar därefter ut ljusstrålar för varje pixel inom kamerans 
omfång och beräknar färgen på objektet. Eftersom detta är en process med 
mycket komplexa algoritmer är nackdelen med strålföljning att den kräver 
hög datorprestanda för att kunna utföras. Trots att uträkningen ger korrekta 
reflektioner och refraktioner, behöver det nödvändigtvis inte alltid se 
realistiskt ut (Scratchapixel, u.å.). En inställning som använder de högsta 
värdena för strålföljning bör tekniskt sett ge bästa resultat för att uppnå 
realism är däremot helt otänkbart i de flesta fallen med tanke på den höga 
datorprestanda som krävs.  

1.3.3 Banföljning 
Banföljning är också en typ av strålföljning som börjar bli allt vanligare 
inom 3D-branchen. Detta beror på att banföljning är betydligt snabbare och 
kraftfullare. Istället för att skicka ut en ljusstråle per pixel så kan 
banföljning skicka ut hundra eller tusentals ljusstrålar per pixel. Efter att 
ljusstrålar träffat objektet i scenen beräknas ett genomsnittligt värde av 
mängden ljus och färg som färdats och samlats från ytor längs vägen. 
Denna samling av hundra till tusentals ljusstrålar per pixel kallas för 
”samples” och är något som kan justeras i renderingsmotorn. Antal 
samples per pixel kan variera beroende på scenens komplexitet men kräver 
vanligtvis minst 100 samples per pixel för att bli igenkännlig. Scener med 
för låga värden av samples orsakar att resultatet blir brusigt (Path tracing, 
2018). Något som även skiljer banföljning från strålföljning är att den har 
flera effekter inbyggt i en funktion. Det är effekter med olika typer av 
algoritmer t.ex. soft shadows, global illumination och caustics som 
tillsammans kan skapa en mer realistisk och indirekt ljusspridning 
(Dusterwald, 2016). 

1.3.4 Cinema 4D 
Cinema 4D är ett kommersiellt dataprogram för 3D-grafik som används 
främst för modellering, animering, ljussättning, texturering och rendering 
(Cinema 4D, 2016). Programmet har ett användarvänligt gränssnitt med ett 
brett utbud av funktioner som används av 3D-artister inom de flesta 
branscherna (Bmvstudio, u.å.) I föreliggande arbete användes Cinema 4D 
främst för modellering av scenen samt de objekt som undersöktes. 

1.3.5 Octane Render 
Octane Render är renderingsmotorn som använts för denna studie. 
Programmet är mycket populärt för sin enkelhet och korta renderingstid. 
Därför valde studien att använda Octane som ett tilläggsprogram för att 
utöka Cinema 4Ds renderingskapacitet. Till skillnad från Cinema 4D som 
använder strålföljning använder Octane banföljning som är anpassad för att 
göra beräkningar via datorns grafikkort (Dusterwald, 2016). 
Beräkningskapaciteten från ett grafikkort är betydligt mer kraftfull och gör 
det möjligt för programmet att sända ut tusentals strålar för varje pixel som 
ska renderas, vilket ger en högre kvalité och hastigheter upp till 50 gånger 
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snabbare än renderingar med centralprocessor (Otoy, u.å). Octanes enkla 
funktionalitet och snabba renderingstid kan därför vara både tidssparande 
och mera lätthanterligt. 

1.3.6 Stråldjup och reflektionsdjup 
Simuleringen av ljus som återskapar reflektion och refraktion är avgörande 
för att uppnå visuell realism inom 3D. Dessa ljusfenomen inträffar när 
ljusstrålar studsar och bryts mot ytor. För att göra denna simuleringen 
hanterbar för en dator kan ett så kallat maxdjup bestämmas. Djupet är 
antalet studsar av ljusstrålar som regleras med hjälp av två parametrar som 
föreliggande studie valt att kalla reflektionsdjup och stråldjup. 
Reflektionsdjup hanterar djupet av reflektion och refraktionsljus som 
motsvaras av termen diffuse depth. Stråldjup hanterar antalet objekt ljuset 
kan passera genom och motsvarar termen specular depth. Djupet styrs bl.a. 
av numeriska värden som både kan ökas och reduceras. Med ett för lågt 
reflektionsdjup och stråldjup blir resultatet orealistiskt, där scenen blir 
mörk och transparenta objekt kan renderas svarta (Otoy INC, 2018). 
 

1.4 Problemformulering med frågeställningar  
Antalet ljusträffar är avgörande i hanteringen av reflektion och refraktion i 
en 3D-scen. Inställningarna stråldjup och reflektionsdjup är två parametrar 
som via numeriska värden bestämmer antalet studsande reflektioner av 
ljus. För lågt eller inget värde alls inom reflektionsdjup resulterar i att 
objektet blir svart eftersom ljuset inte når alla ytor. Detta kan även påverka 
ljusheten på resten av scenen eftersom ljuset inte kan spridas till 
omgivningen utan reflektion. Likaså fungerar det med stråldjup, ju högre 
värde som anges desto fler transparenta objekt kan ljusstrålen penetrera, 
vilket reflekterar mer ljus till omgivningen. Ett för lågt värde resulterar i att 
objektet blir svart när ljuset inte når fram. Därmed blir också omgivningen 
mörkare (C4d, u.å.). Högre värden av reflektionsdjup och stråldjup bör 
generera ett mer realistiskt resultat än lägre värden. Högre värden innebär 
även att processen kräver mer arbete, vilket därmed kan resultera i en 
längre renderingstid vilket 3D-industrin strävar efter att reducera. 
Föreliggande studie ämnar svara på följande frågeställningar:  
 

• Hur inverkar värden på reflektionsdjup och stråldjup på visuell 
realism? 

• Finns det någon typ av optimala värden som ger tillräcklig visuell 
realism?  

1.5 Avgränsningar  
För att uppnå visuell realism finns det ett flertal faktorer som kan påverka 
slutresultatet. Faktorer som modellering, texturering, ljussättning, 
materialkreation, rendering, kamerariggning och komposition är också 
grundläggande processer och avgörande för att uppnå visuell realism. 
Arbetet ämnar inte ge en detaljerad redogörelse för varje individuell 
process. Vi avser att skapa en neutral grund för dessa faktorer som fungerar 
i miljöer där objekten befinner sig i, så att fokus kan riktas på att studera 
renderingstid, reflektion och refraktion samt dess påverkan av visuell 
realism. Andra värden och inställningar kommer att lämnas därhän. 
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2 Metod och strategi 
2.1 Tillvägagångssätt 
Två metoder har genomförts, ett ändamålsenligt urval och ett experiment. 
Syftet var att ge svar på frågeställningen hur inverkar reflektionsdjup och 
stråldjup på visuell realism och om det finns optimala värden som ger 
tillräcklig visuell realism. Ett ändamålsenligt urval gjordes för att finna tre 
vanligt förekommande objekt inom 3D och produktvisualisering. Urvalet 
var nödvändigt att genomföra som underlag till ett experiment. Detta med 
syfte att få ut bästa möjliga information för 3D-grafikers upplysning 
genom att välja ut objekt som är specifika för produktvisualisering. På så 
vis kan studien ge ett värdefullt bidrag för den genren inom 3D-branchen. 
Programmen som används i denna undersökning är Cinema 4D, ett vanligt 
förekommande program inom 3D-branchen (Stacey, 2018) kompletterat 
med renderingsmotorn Octane Render. 

Innan scenerna kunde börja modelleras gjordes en undersökning för att 
tydliggöra skillnaderna mellan stråldjup och reflektionsdjup i 
renderingsmotorn Octane. Detta för att få en bättre förståelse av vad de 
två inställningarna gör och hur funktionerna påverkar i reflektionen och 
refraktionen. Därför modellerades en testscen (se figur 1) innehållandes en 
ljuskälla, en plan yta med två speglar och en transparant sfär i mitten. De 
två speglarna är riktade mot varandra för att skapa rekursion där ena 
spegeln är placerad bakom sfären (se figur 1) och den andra gömmer sig 
bakom kameran. På så vis går det att räkna antalet reflektioner i 
spegelbilden. Sfären är transparant för att observera antalet gånger ljuset 
kan penetrera genom objektet, men även för att se hur det påverkar 
ljusspridningen runtomkring. 

Figur 1. Kolumn 1 visar värde 0 samt värde 10 i både stråldjup och 
reflektionsdjup. Kolumn 2 visar värde 5 samt värde 10 i reflektionsdjup. Kolumn 3 
visar värde 5 samt värde 10 i stråldjup 

Kolumn 1 visar i den övre bilden båda parametrarna med värde 0 och 
objekten renderas svart. Den nedre bilden visar båda parametrarna med 
värdet 10. Här demonstreras hur båda inställningarna kompletterar 
varandra genom att reflektionsdjupets ljusspridning blir starkare när 
stråldjupets värde höjs. 
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Kolumn 2 visar hur den övre bilden med ett värde 5 i reflektionsdjup 
reflekterar ljus mot omgivningen. Bilden under har värde 10 i 
reflektionsdjup och resulterar en betydligt ljusare omgivning och klarare 
spegelbild. 

Kolumn 3 demonstrerar hur stråldjupet avgör antalet objekt ljuset kan 
penetrera genom samt antalet reflektioner från de två motriktade speglarna 
i scenen. Den övre bilden visar hur ett värde 5 i stråldjup skapar 5 
reflektioner i spegeln, samt 5 refraktioner inuti objektet. Bilden under med 
ett värde 10 ökar antalet till 10 reflektioner i spegeln och 10 refraktioner 
inuti objektet. Notera att krökningen av ljus som syns i sfärobjektet inte 
påverkas av stråldjupets värde, det beror på objektmaterialets 
brytningsindex. Scenen blir heller inte ljusare i värdeökningen eftersom 
stråldjup inte hanterar reflekterande ljus, endast antalet objekt ljuset kan 
passera genom. 

3D-scenen där objekten befinner sig är modellerad och baserad på 
verkligheten med relevanta bakgrundsscener för varje objekt. Scenen är 
modellerad i en realistisk storlek, mått och avstånd för alla tre objekt. 
Likaså gällande texturering och ljussättning förutom ett fåtal justeringar. 
Objekten i scenen använder sig av material med transparens för att skapa 
reflektion och refraktion som tex. glas, plast och vätska.  

2.2  Objekt 
Med hjälp av Google har 35 företag tagits fram som alla verkar inom 3D-
industrin (se bilaga 4). Ur deras portfolio har 73 objekt valts ut som alla 
innehåller transparenta material. Objekten har sedan delats in i 9 olika 
kategorier som bestod av: dricksglas, flaska, glaskula, glasögon, 
hushållsartiklar, kamera, klocka, parfym och övrigt. Utifrån dessa valdes 
de tre vanligaste kategorierna ut, vilket var: dricksglas, flaska och parfym. 
Därefter studerades de mest frekventa formerna som återfanns i de tre 
utvalda objekten. Dessa former var: cylindrisk, rätblock, sfärisk samt 
formen av ett vinglas.  

Figur 2. De mest förekommande objekt och former från 35 företag inom 3D-
branschen 
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Figur 2 visar vilka objekt som förekom mest bland de 35 företag som 
studerats, samt den mest frekventa formen som återfinns i objekten. De tre 
mest förekommande objekt och form inom ovan undersökning var: 

• Flaska (cylindrisk)
• Parfym (rätblock)
• Dricksglas (cylindrisk)

2.3  Scenen 
Scenen som objekten befinner sig i är ett rektangulärt rum med två fönster 
(figur 3). Rummet är byggt i en storlek som ska kunna representera tre 
olika typer av rum - kök, vardagsrum och badrum. Rummet är 10 meter 
långt, 5 meter brett och 2,2 meter högt. Rummet och interiören i 
bakgrunden är delvis modellerat med Cinema 4D, men också taget från 
Cinema 4D:s bibliotek innehållandes färdiga modeller och material. 

Ljussättningen för scenen följer hur Umeå Universitet, (u.å.) beskriver en 
typisk ljussättning. Det består främst av huvudbelysning för objekt och 
bakgrundsbelysning för omgivningen. Det används även en HDRI-
belysning (high-dynamic-range-imaging) för att simulera den belysning 
som kommer utifrån. HDRI är en kamerateknik som gör det möjligt att 
framställa bilder med ett stort intensitetomfång (High Dynamic Range, 
2016. 

Figur 3.  Visar olika typer av belysning markerad i färgerna röd, blå, grön och lila 

• Röd = Huvudljus
Två huvudbelysningar. En placerad framifrån och en uppifrån för att ge
objektet en bra belysning.

• Blå = Bakgrundsljus
En bred belysning som täcker bakgrunden i scenen.

• Grön = Lättningsljus
Används för att ljusa upp mörka partier i scenen
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• Lila = Fönsterljus
Två belysningar för att addera något starkare dagsljus som är placerade i 
varsitt fönster. Dessa belysningar är inställda med ett kallare ljus för att 
matcha HDRI-belysningen som kommer utifrån

• Atmosfärljus
HDRI-bild av en blå himmel för atmosfärisk belysning.

Omgivningen i en scen kan ha stor påverkan på hur en bild uppfattas. För 
att få en naturlig omgivning som påverkar objektets reflektion och 
refraktion användes en separat bakgrundsscen för varje objekt. Bakgrunden 
är därför kopplad till den miljö som vi ansåg objektet vanligtvis skulle 
befinna sig i. Figur 4 visar hur scenen är belyst med en enkel och 
grundläggande ljussättning i en passande inomhusmiljö. En viktig faktor 
var att interiören i bakgrunden skulle se vardaglig ut, utan onödiga detaljer. 
Scenen skulle heller inte använda starka eller utstickande färger som kan 
störa deltagarna i experimentet. Kameravinkeln är centrerad och använder 
ett anpassat skärpedjup för att ytterligare lägga fokus på objektet för att se 
hur den påverkas av inställningarna strål- och reflektionsdjup. 

Figur 4. Längst till vänster visas ett kök – bakgrund till flaskan. Nästa visar 
badrum – bakgrunden till parfym samt vardagsrum – bakgrund till dricksglas 

2.4 Optimala renderingsinställningar 
Bilderna med olika inställningar av reflektionsdjup och stråldjup kräver en 
avgränsning av de värden som inte håller måtten för att bilden ska kunna 
renderas ut i ett realistiskt resultat. Bilden längst till vänster i figur 5 är ett 
exempel på ett för lågt värde av inställningen stråldjup. När värdet är för 
lågt resulterar det i för få antal studsar av ljus som inte är tillräckligt för att 
ljuset ska penetrera både glaset och vätskan inuti. Objekten i bilden 
renderas därför helt svart. Bilden bredvid har ett högre värde stråldjup och 
flaskan blir därför genomskinlig. Genom att jämföra renderingar med olika 
värden i stråldjup kunde vi tydligt se skillnader i kvalitén bland de låga 
värdena 1–8. Figur 5 visar en särskilt tydlig kontrast mellan värdena 6 och 
7. I värden högre än 8 började effekten minska gradvis. Efter värden
mellan 30–35 i stråldjup blev skillnaderna så små att det blev det svårt för
ögat att skilja olikheter.

Reflektionsdjupet hanterar både refraktion och reflektionens ljusspridning 
mot omgivningen och har en betydligt jämnare övergång i sin värdeökning. 
Efter ett värde på 16–20 i reflektionsdjup kan man inte längre se någon 
påverkan av den inställningen.  

Renderingstiden för varje bild har antecknats för att kunna dra paralleller 
mellan renderingstiden och kvalitén på bilderna. På så vis avgränsas låga 
värden i stråldjup och reflektionsdjup som inte anses vara visuellt 
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realistiskt samt höga värden som inte längre ger synliga skillnader. 

Figur 5. Bilderna visar skillnader i parametern stråldjup. Bilden till vänster är 
renderad med ett värde 6 i stråldjup. Bilden till höger är renderad med värde 7 i 
stråldjup. Båda använder värde 2 i reflektionsdjup 

2.5 Experimentet 
Ett experiment har genomförts där 13 deltagare bedömde nivån av realism 
på 30 olika bilder. Deltagare som ansågs vara bäst lämpade för 
undersökningen var de som har erfarenhet och kunskap inom grafisk 
design men inte förmågan att granska 3D-visualisering på ett yrkesmässigt 
sätt, detta för att deltagaren skulle fokusera på bildens realism och inte 
tekniken bakom. Deltagarna fick läsa igenom information om testet innan 
det påbörjades (se bilaga 1). Åldern på deltagarna var 20–35 år där ingen 
uppvisade några större synfel eller defekt färgseende efter att ha gjort 
Ishihara-testet där man ska urskilja siffror mellan vissa färger. Tiden det 
tog för deltagarna att studera respektive kategori noterades för att se om 
den kunde ha någon betydelse. Det antecknades även kommentarer om hur 
deltagarna upplevde experimentet (se bilaga 2). 

Bilderna som användes var fördelade på objekten flaska, dricksglas och 
parfym med 10 bilder för varje objekt. Miljön för bilderna skiljde sig och 
valdes efter vad vi ansåg var mest lämplig till respektive objekt. Till 
parfymen valdes badrum, till flaska valdes kök och till dricksglas valdes 
vardagsrum. Bilderna låg inom ett spektrum som potentiellt kan upplevas 
realistiskt och i varje kategori var bilderna identiska förutom värdena i 
reflektionsdjup och stråldjup som skiljde dem åt. Samtliga deltagare fick 
börja med att rangordna flaskan och sedan parfym och dricksglas. De tio 
bilderna i vardera serien var placerade slumpvis framför deltagarna som 
fick rangordna bilderna efter upplevd realism. Bilden som rankades som 
minst realistisk gavs värdet 1 och mest realistisk gavs värdet 10. Därefter 
beräknades ett medelvärde för varje bild. Efter att varje bildserie bedömts 
hade deltagarna möjlighet att kommentera hur svår undersökningen var 
eller hur de tänkte. 
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2.6 Material och utrustning 
Cinema 4D har använts till att skapa objekten som sedan renderades i sin 
miljö med renderingsmotorn Octane Render. Objekten bestod av flaska 
med vätska, tomt dricksglas och parfym med vätska. Glasmaterialet för 
samtliga objekt hade ett indexvärde på 1,517 och vätskan med ett 
indexvärde på 1,45. Glasväggens tjocklek för flaskan är: 1,7 mm. 
Dricksglas: 0,4 och parfymen som hade olika tjocklekar hade: 0,6 mm fram 
och bak samt 1,5 mm på sidorna  

För att se var i bilden de största förändringarna skett användes Photoshops 
blandningsläge differens. Det gör uträkningar i bildens färginformation 
genom att subtrahera färger med olika ljusstyrkor. Det resulterar i tydliga 
kontraster som visar de områden som förändras mest (se figur 6). Eftersom 
skillnaderna kan vara mycket små och otydliga användes Photoshops 
kurvjustering som kan justera hela tonomfånget i en bild. Detta för att öka 
kontrasten mellan ljust och mörkt ytterligare. 

 

  
Figur 6. Photoshops blandningsläge differens användes för att se skillnaden 
mellan en bild med låga (bilden till vänster) och en med höga värden (bilden till 
höger) i strål- och reflektionsdjup 
 

2.7 Bilder till experimentet 
Bilderna i undersökningen är renderade med Octane Renders i storleken 
4200 x 2960 pixlar med ett maximum samples värde på 1200 samples per 
pixel. Bilderna i experimentet skrevs ut på en fjärrprovtrycks-skrivare 
Epson modell 4900 för att kunna genomföra bedömningen på bilder med 
tillräckligt hög kvalité där små skillnader mellan bilderna skulle kunna 
urskiljas. 
Övriga inställningar som hanterar oskärpa, kantutjämningar, 
brusreducering och andra detaljjusteringar sattes till Octanes 
standardvärden. 
 
Figurerna 7–9 visar bilderna från varje serie: flaska, dricksglas och parfym.  

 
Figur 7. Flaska med vätska 
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Figur 8. Dricksglas utan vätska 
 

 
Figur 9. Parfymflaska med vätska 
 
2.7.1  Renderingsvärden och renderingstid 

 
Tabell 1 visar renderingsinställningarna för de 10 bilderna i vardera 
kategorin. Processen gick ut på att finna relevanta lägsta och högsta värden 
i respektive parameter. Först testades stråldjupets värden eftersom utan den 
parametern renderas allting svart. Efter att ha funnit ett lägsta och högsta 
värde inom stråldjup kunde därefter reflektionsdjupets värde testas. 
I kolumnen Tid visas renderingstiden i timmar, minuter och sekunder för 
varje bild och objekt. 
 

1. Stråldjupet avgör antalet objekt ljuset kan penetrera, utan den 
inställningen renderas transparanta objekt helt svart. Flaskan och 
parfymen innehöll vätska och krävde därför högre värde på 
stråldjup för att ljuset ska penetrera genom. Efter ett värde av 7 i 
stråldjup blev objektet och vätskan genomskinlig (se figur 5). 
Siffran avrundades därefter till 8 som minimivärde i 
undersökningen eftersom det gav ett mera realistiskt resultat som 
var värt att undersöka. Minsta värde för dricksglaset resulterade ett 
likvärdigt värde på 5 stråldjup eftersom glaset var tomt. Högsta 
värdet för de tre objekten låg i intervallet 31–35 beroende på 
scenens komplexitet. 

2. Reflektionsdjupet var mera jämnt fördelat i sin värdeökning än 
stråldjupinställningen. Ljusets spridning från reflektionen blev 
gradvis ljusare för varje ökat värde. Precis som med stråldjup 
renderas effekten svart när värdet står på 0 till 1. Värde 2 var 
därför lägsta nivån att använda för att uppnå ett realistiskt resultat. 
Högsta värdet slutade göra någon märkbar skillnad efter värdena 
16–20. 
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Tabell 1. Renderingsvärde och renderingstid för samtliga bilder och kategorier 
Flaska  Tid REFLEKT STRÅL  Dricksglas Tid REFLEKT STRÅL  Parfym Tid REFLEKT STRÅL 

1 01:02:25 2 8  1 00:50:42 2 5  1 01:00:32 2 8 
2 01:47:48 4 11  2 01:16:44 3 8  2 01:34:03 3 11 
3 02:13:22 6 14  3 01:56:22 5 11  3 02:16:34 5 13 
4 02:22:45 8 17  4 02:09:38 6 14  4 02:24:15 6 16 
5 02:27:35 10 20  5 02:26:17 8 17  5 02:38:57 8 18 
6 02:28:23 12 23  6 02:34:41 10 20  6 02:46:13 10 21 
7 02:28:29 14 26  7 02:38:07 11 23  7 02:57:53 11 23 
8 02:30:07 16 29  8 02:43:12 13 26  8 02:51:58 13 26 
9 02:30:44 18 32  9 02:45:17 14 29  9 03:01:46 14 28 

10 02:31:55 20 35  10 02:46:27 16 32  10 02:55:52 16 31 
Medel 02:14:23         02:12:45         02:26:48     
Total 22:23:53         22:07:27         24:28:03   68:59:23 

Variationen i renderingstid kan bero på ett flertal faktorer som till exempel 
hur omfattande bakgrundsscenen är och objektet i sig. Grundläggande 
faktorer som påverkar renderingstiden främst är däremot storleken på 
bilden och antalet samples per pixel. 

 

 
Figur 10. Renderingstid för samtliga objekt 
 
Figur 10 visar förändringar i renderingstiden. Flaskan med vätska som 
visas i rött renderades långsammast i låga värden mellan bilderna 1–3. 
Däremot går tidsökningen ner och står nästan på samma tid efter bild 5. 
Parfymflaskan med vätska hade den längsta renderingstiden totalt, med 
inställningen från bild 9 som tog 3 timmar. Tomt dricksglas renderades 
snabbast i början för att senare renderas långsammare än flaskan efter  
bild 5. 
 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

0 2 4 6 8 10

Renderingstid

Flaska Dricksglas Parfym



17/33 

2.7.2 Skillnader 
För att tydligt spåra var i bilden ljuset förändras mest har vi använt 
Photoshops blandningsläge differens. I figur 11–13 visar alla tre kategorier 
markanta skillnader i bilderna 1–4. Därefter blir skillnaderna mindre och 
mindre efter reflektions- och stråldjupets värdeökning. Främst är det ett 
spridande reflektionsljus som träffar ytan runt varje objekt i scenen, men 
även kontraster av refraktionsljus inuti objekten kunde tydliggöras. I botten 
av objekten syns tydliga kontraster där en stor del av ljuset samlas. Det kan 
bero på att botten i glas och flaskor är rundade och resulterar i fler 
ljusbrytningar som korsar varandra i olika riktningar. Detta syns särskilt 
tydligt i dricksglaset som inte innehåller någon vätska men har tjockare 
glas i botten. 
 

 
Figur 11. Kontrastskillnader av ljus i flaskan 
 

 
Figur. 12. Kontrastskillnader av ljus i dricksglaset 
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Figur 13. Kontrastskillnader av ljus i parfymflaskan 
 
Tabell 2 visar den genomsnittliga renderingstiden för samtliga objekt 
tillsammans. Renderingstiden för bild 1 till 2 skiljde dryga 30 minuter. 
Efter bild 5 började skillnaden i renderingstid att avta där bild 6 tog fem 
minuter längre än bild 5. För bilderna 9 och 10 skiljde det i genomsnitt 
bara en minut.  
 
Tabell 2. Genomsnittlig renderingstid för alla objekt 
Bild  Flaska Dricksglas Parfym Genomsnitt Differens 

1  01:02:25 00:50:42 01:00:32 00:57:53  
2  01:47:48 01:16:44 01:34:03 01:32:52 00:34:59 
3  02:13:22 01:56:22 02:16:34 02:08:46 00:35:54 
4  02:22:45 02:09:38 02:24:15 02:18:53 00:10:07 
5  02:27:35 02:26:17 02:38:57 02:30:56 00:12:04 
6  02:28:23 02:34:41 02:46:13 02:36:26 00:05:29 
7  02:28:29 02:38:07 02:57:53 02:41:30 00:05:04 
8  02:30:07 02:43:12 02:51:58 02:41:46 00:00:16 

9  02:30:44 02:45:17 03:01:46 02:45:56 00:04:10 

10  02:31:55 02:46:27 02:55:52 02:44:45 00:01:11 
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3 Resultat 
3.1 Optimala renderingsvärden 
Figur 14 visar medelvärdet av hur deltagarna rangordnade respektive 
bildserie. Bilaga 2 visar hur samtliga deltagare rangordnade och 
kommenterade de tre bildserierna. Figur 14 visar hur låg nivån av realism 
är i bilderna 1–2 som hade de lägsta värdena inom strål- och 
reflektionsdjup. Efter bild 3 blev nivån av realism betydligt svårare att 
särskilja. Något som är värt att notera är hur bild 10 med högsta 
renderingsvärdet hamnade på jämn nivå med bild 4 och 5 (figur 14). 
Skillnaden i renderingstid mellan 4 och 10 var 26 minuter (se tabell 2). 
Trots att Octane är en mycket snabb renderingsmotor är det tydligt hur tid 
kan sparas genom att använda optimala renderingsvärden för sin scen. De 
två mest optimala renderingarna som figur 14 visar är bilderna 6 och 
7.  Den genomsnittliga renderingstiden för bilderna 6 och 7 var två timmar 
och 36 minuter respektive 2 två timmar 41 minuter i bild 7, med endast 5 
minuters skillnad. (tabell 2).  

 

 
Figur 14. Medelvärde för rangordningen i visuell realism för de tre objekten 
dricksglas, parfym och flaska 
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Figur 15. Genomsnittlig tid i minuter det tog för deltagarna att bedöma bilderna 
under experimentets gång 

Första bildserien deltagarna fick studera var flaskan och den studerades 
betydligt längre än de andra bilderna parfym och dricksglas. En förklaring 
till detta är troligtvis att deltagarna inte kom fram till hur de skulle sortera 
bilderna. Tidigt under processen uttryckte några av deltagarna att de inte 
såg någon skillnad alls mellan bilderna. Andra uttryckte sin frustration över 
att inte veta vilka detaljer de skulle bedöma, som t.ex. ljus, skuggor och 
reflektioner var detaljer som kunde variera (se bilaga 2). Även om det 
upplevdes svårt hade deltagarna gjort bedömningar utifrån just dessa 
detaljer. Trots att resultaten var relativt ojämna tycks det ändå ses en röd 
tråd i bedömningarna. Resultaten visar att deltagarna hade delade meningar 
om hur de uppfattade olika detaljer och att de under experimentets tid fått 
en större medvetenhet om vad de skulle leta efter. En annan aspekt att ta 
hänsyn till var deltagarnas frustration över hur svåra bilderna var att 
bedöma. Därmed finns en faktor att bilderna kan ha varierats för lite och 
möjligtvis gjort det för svårt för deltagarna vilket lett till att det slarvats 
med rankningen, vilket kan förklara tidsskillnaden i objekten parfym och 
dricksglas (figur 15).  

3.2 Bakomliggande faktorer: flaska 
Renderingsvärdena för bild 1–2 är det deltagarna ansåg vara minst 
realistisk. Bilderna är betydligt mörkare än resterande och kan vara en 
orsak till den låga placeringen.  

Bild 6 och 9 är de två bilder som upplevdes mest realistiska och de enda 
två som fick ett medelvärde över 7 (se figur 14). Samtidigt placerade sig 
bild 7 och 8 som tredje respektive fjärde mest realistisk. Dock så har bild 
nummer 10 ett medelvärde på 5,08 vilket betyder att ett högt strål- och 
reflektionsdjup inte automatiskt betyder att bilden kommer upplevas mer 
realistisk. Därför kan det konstateras att nivån av realismen stiger efter bild 
5. Något oanat är däremot att nivån av realism sjunker på bild 10, vilket är 
intressant då den har högsta värdet i strål- och reflektionsdjup. En 
anledning till det kan vara att det höga värdet orsakar för mycket ljus vilket 
leder till att refraktionerna och reflektionerna blir överexploaterade, vilket i 
sin tur kan leda till att bilden upplevs mindre realistisk.
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3.3 Bakomliggande faktorer: parfym 
Parfymen anser deltagarna att bild 1 och 2 upplevs minst realistisk 
samtidigt som bild 6 och 7 är de som upplevs mest realistisk (se figur 14). I 
det här fallet stiger värdena löpande från bild 1 upp till bild 7 där de toppar. 
Medelvärdet minskar sedan fram till bild 10 som däremot har något högre 
värde än bild 9. Några av deltagarna upplevde parfymen som svårare att 
bedöma än flaskan vilket var förvånade med tanke på att det finns fler 
detaljer att fokusera på i parfymen än flaskan. Sprayhuvudet och slangen 
var detaljer som kunde haft en större påverkan hos deltagaren och kanske 
var avgörande när det kom till att bedöma parfymen som helhet, men så 
har fallet inte varit. Detta för att sprayhuvudet och slangen inte var lika 
detaljerade som resten av parfymflaskan. Deltagaren kanske inte la märke 
till dess realism, utan jämförde bara bilderna med varandra. Bilderna med 
låga strål- och reflektionsdjupvärden har varit ljusare jämfört med liknande 
strål- och reflektionsdjup hos flaskan och dricksglaset. Därför blir det inte 
lika tydlig skillnad på bilderna vilket kan vara en anledning till att 
deltagarna bedömde parfymflaskan med sådan jämn nivå av realism (se 
figur 14). 

3.4 Bakomliggande faktorer: dricksglas 
Bild 1 och 2 är vad deltagarna ansågs vara minst realistiskt och bild 6 och 7 
är vad som ansågs vara mest realistiskt. Bild 7 fick ett medelvärde på 8,31 
vilket är det högsta medelvärdet bland samtliga bilder (figur 14). 
Medelvärdet går sedan ner för att slutligen hamna på 6,23 i bild 10. 
Deltagarna ansåg att dricksglaset var den bildserie som var enklast att 
bedöma eftersom ljusheten på bilden samt glasets reflektion var detaljer de 
fokuserat på under bedömningen (se bilaga 2). 

I den här bildserien kan den största visuella skillnaden ses mellan bild 1 
och 2 vad gäller ljuset. Bild 1 är betydligt mörkare än bild 2 i jämförelse 
med de andra kategorierna (figur 8). Bild 7 hade det högsta medelvärdet 
totalt sett. En möjlig anledningen till att bilden var enklare att bedöma är 
glasets form som ger stora och breda reflektioner och refraktioner och gör 
att ljuset successivt blir starkare för varje ökat värde. Dricksglasen har 
heller ingen vätska i sig och består av allmänt färre detaljer, därför 
fokuserade deltagaren möjligtvis mer på bildens ljushet. 

3.5 Metoddiskussion 
För att ta reda på vilka objekt som skulle ingå i experimentet lämpade sig 
ett ändamålsenligt urval väl. Med tanke på den stora mängd 3D-
producerade produkter som finns i branschen och som syns i media gav 
urvalet den bild av verkligheten som behövdes för att på ett ändamålsenligt 
sätt inleda experimentet. 

Användningen av Octane som renderingsmotor var nödvändigt för dess 
snabba renderingstid där flertal högupplösta bilder skulle renderas fram i 
tid. Cinema 4Ds egna renderingsmotor hade troligtvis varit för 
tidskrävande och riskerat att studien blivit allt för tidskrävande. I övrigt 
finns det ont om forskning om just Octane som renderingsmotor vilket 
gjorde studien ännu mer intressant. 
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Valet av bakgrunden i scenerna gjordes för att objekten ska befinna sig i en 
naturlig omgivning. Detta kan däremot ifrågasättas huruvida det har haft en 
betydande roll i bedömningarna. Det går inte att säkerställa att resultaten 
hade varit desamma om bakgrundsscenerna hade varit annorlunda eller om 
det använts en scen för samtliga kategorier. Scenerna i bakgrunden varierar 
i både modellering, textur och material som på flera vis kan påverka 
renderingstiden. Att använda en scen för alla tre objekten hade möjligtvis 
gett ett mer korrekt och jämförbart resultat av renderingstid.  

Att använda deltagare med kunskap om grafisk design men utan någon 
erfarenhet av 3D-produktion gav experimentet förutsättningarna för 
rättvisa bedömningar. Grafiska designer har erfarenhet av att kunna 
analysera och kritiskt granska bilder fast utan några tekniska kunskaper om 
hur 3D-simulering fungerar. Däremot hade det varit intressant att veta om 
grafikers designkunskap har någon påverkan på hur de upplever visuell 
realism i ett designperspektiv. Tidsbedömningen som antecknades för varje 
deltagare var från början något vi inte tänkt att ha med men den gav en 
intressant information om deltagarnas bedömningssätt (se bilaga 2).  

Vi ansåg att valet att genomföra ett experiment var det mest lämpade. Detta 
med anledning av att vi ville få deltagarnas totala fokus och på så vis få ett 
mer rättvist resultat. För att undersökningen inte skulle bli allt för 
tidskrävande sattes en begränsning på deltagarantalet till 13 personer. 
Givetvis hade ett större antal deltagarna kunnat ge mer data att arbeta med. 
En enkätundersökning hade kunnat ge ett större deltagarantal men risken är 
då att bedömningarna gjorts på ett mer ovarsamt sätt.  
 
Experimentet upplevdes vara svårt enligt deltagarna där det ibland fanns en 
frustration över att inte kunna bedöma skillnader i bilderna. Detta tyder på 
att de flesta värdena av stråldjup och reflektionsdjup resulterade i en 
relativt hög nivå av realism. Att ge deltagarna möjligheten att kommentera 
under experimentet gav bra information om hur deltagarna reflekterade 
kring bilderna. 
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4 Slutsatser 
Gemensamt för samtliga objekt är att bilder med låga värden av stråldjup 
och reflektionsdjup placerade sig som minst realistiskt är inte förvånande, 
objekten blir betydligt mörkare i låga värden och sticker ut från mängden. 
Överlag har bilderna 6 och 7 bedömts som mest realistiska i samtliga 
bildserier vilket visar på att mängden strål- och reflektionsdjup inte 
nödvändigtvis behöver använda högsta möjliga värde för att uppnå en hög 
grad av realism. Vid för höga värden kan effekten bli överväldigande och 
leder till att för många reflektioner av ljus sprids ut över scenen som kan 
upplevas orealistiskt. Däremot kan man inte fastställa att detta sker i alla 
situationer. 3D-scener som är utomhus eller modellerad med mycket hög 
komplexitet eller använder extrema ljuseffekter kan behöva helt andra 
värden för att uppnå en liknande nivå av realism. 

Bild och objekt som upplevdes mest realistisk enligt medelvärdet i figur 14 
var dricksglas i bild 7 som hade en renderingstid på 02:38:07 (se tabell 2). 
Bilden med längst renderingstid återfanns i parfymflaskans bild 9 med en 
renderingstid på 03:01:46 (se tabell 2). Det skiljer alltså 23:39 minuter från 
bilden med bästa resultat och bilden med längst renderingstid. Noterbart är 
även att längsta renderingstiden återfanns i bild 9 och inte i bild 10 på 
parfymflaskan. 

Bilaga 3 (tabell 3–5) visar ordningen från varje deltagare om hur de 
rangordnat bilderna i de tre bildserierna. Tabellerna är  
färglagda med vit färg för de låga värdena och grön färg för de höga. De 
gröna och vita områdena relativt jämnt fördelade dock så är de vita 
områdena mest frekvent bland bilderna 1–2 men även 3. Medelvärdet för 
bild 6 är högst i både tabell 3 (flaska) och tabell 4 (parfym). 

Följande slutsatser är baserade på deltagarnas resultat utifrån ett 
experiment och undersökning 

• Ett lågt värde av stråldjup och reflektionsdjup simulerar ett relativt
mörkt objekt där nivån av realism är relativt låg. Renderingstiden
är däremot betydligt kortare gentemot en inställning med högre
värden som i bilderna 6–10.

• Ett högt värde av stråldjup och reflektionsdjup betyder inte alltid
en högre grad av realism. Det kan istället påverka bilden negativt
genom att antalet reflektioner blir för omfattande och orsakar att
scenen blir för ljus. Renderingstiden är i regel längre ju högre
värde stråldjup och reflektionsdjup man använder sig av. Däremot
blev den genomsnittliga renderingstiden relativt liten i skillnad
mellan bild 6 och 10, där bild 10 renderades ~9 minuter längre.

• Optimala renderingsvärdena återfinns i bild 6 och 7. Bilderna
varierar mellan ett reflektionsdjup på 10 och 11. Stråldjupet
varierar mellan 20 och 26. Genomsnittliga renderingstiden för bild
6 var: 02:36:26. I bild 7 låg tiden på: 02:41:30.
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Bilaga 1 - Information till 
deltagarna  
Etiskt experiment  

Personer kommer tillfrågas om de är villiga att ställa upp på ett experiment 
där det handlar om att bedöma realismen av 3D-producerade bilder. De 
personer som har tackat ja kommer därefter att få kryssa i en ruta vilken 
åldersgrupp de tillhör, 0–19, 20–35 eller 36–99 år. Sedan genomförs ett 
färgblindtest för att säkerställa att ingen av deltagarna har ett defekt 
färgseende. Om det visar sig att någon av deltagarna inte tillhör den tänkta 
målgruppen eller är färgblind kommer de ändå få genomföra testet. Efter 
experimenten är genomförda kan vi då komma att utesluta deltagare som 
inte uppfyllt våra krav. Om resultatet är så pass häpnadsväckande att det 
skulle vara relevanta för rapporten kan de ändå kommas att ta med. 

Experimentet innehåller 30 bilder fördelade på 3 kategorier dricksglas, 
flaska och parfym. I vardera kategorin finns 10 bilder som ligger inom ett 
spektrum som kan upplevas som realistisk och är identiska förutom 
värdena i strål- och reflektionsdjup som påverkar reflektion och refraktion. 
Bilderna är numrerade på baksidan av bilden från 1 till 10, där 1 är den 
med minst värde strål- och reflektionsdjup och 10 med mest. Deltagarna 
kommer inte att se dessa siffror. Deras uppgift blir att placera ut vad de tror 
är 1 till 10. De ska alltså rangordna bilderna för vad de anser är minst 
realistisk till mest realistisk. Det finns ingen tidsbegränsning i 
experimentet. 

Informationsbrev 
 

1. A) Information till dig som deltagare i experiment om visuell 
3D-grafik. 

 
Följande text är information till dig som deltagare i experimentet. 
Experimentet går ut på att du ska bedöma realismen på bilder som är 
3D-producerade. 
 
B) Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
2. A) Du har blivit ombedd att delta i den här undersökningen för att 
du studerar/har studerat grafisk design och därmed sitter på en viss 
kunskap om design. Du har däremot ingen tidigare kunskap om 3D-
visualisering och dina svar kommer vara anonyma. Syftet med 
experimentet är att undersöka vad som upplevs som realistisk 
och om olika inställningsvärden kan nå samma visuella resultat. 
 
B) Det ingår totalt 30 olika bilder som är nästintill identiska. Dessa 
bilder är fördelade på tre kategorier; flaska, dricksglas och parfym. 
Under experimentets gång kommer vi jobba med en kategori i taget. 
Uppgiften går ut på att du kommer få se 10 bilder, dessa bilder ingår i 
ett spektrum för vad vi anser kan vara realistisk.  Din uppgift blir att 
placera ut alla bilder från 1–10 för vad du upplever som realistisk till 
mindre realistisk. Du ska alltså rangordna bilderna från 1–10, där 1 är 
den minst realistiska och 10 är den mest realistiska.  
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C) Det finns ingen tidsaspekt under experimentet och det slutgiltiga 
resultatet kommer ingå i exjobbets rapport som kommer publiceras av 
Högskolan Dalarna. Innan experimentet börjar kommer du få besvara 
vilken åldersgrupp du tillhör samt göra Ishihara-testet som är ett 
färgblindstest. 
 
3. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
a) Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 
b) Borlänge/datum 
 
c)  Thomas Streitlien, 073-073 33 34, thomasstreitlien@outlook.com 
Viktor Eklund, 073-835 42 92, v.eklund2@gmail.com 
 
d)  Forskarens och i förekommande fall handledarens underskrift 
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Bilaga 2 - Deltagarnas svar 
Deltagare 1   
Dricksglas: 1,2,4,5,8,10,7,6,9,3. 
Tid: 3 min 
Kommentar: Nummer 1, sidan på glaset va inte realistisk.  
Parfym:1,2,6,3,5,4,8,9,7,10 
Tid:2,15. 
Kommentar: Vet inte hur hon ska tänka men ser skillnader. 
Nummer 1 ser för mörk ut. Slangen ser mer realistiskt ut på nummer 10 än 
5. 
Flaska: 1,9,5,2,3,8,10,7,4,6. 
Tid:2,10 
Kommentar: Korken var orealistisk överlag.  
 
Deltagare 2   
Dricksglas: 1,2,3,4,6,5,10,7,8,9  
Tid: 2:51 
Parfym: 1,8,7,5,10,9,6,4,3,2 
Tid: 2:40      
Flaska: 1,2,8,4,10,7,6,5,9,3   
Tid: 4:35 
Kommentar: Mörka glasen var inte realistisk men mer skarp. Gick på hur 
skarpa detaljerna var och ljuset. Blev enklare med tiden.   
 
Deltagare 3  
Dricksglas: 1,7,8,9,6,10,5,4,3,2 
Tid: 1:59 
Parfym: 1,4,3,2,8,5,7,9,10,6 
Tid: 2:22 
Flaska: 6,7,8,2,4,3,5,9,10,1 
Tid: 4:35 
Kommentar: Svårt att se. Ingen var lättare. Det fanns fler detaljer att titta 
på i parfymbilden. 
 
Deltagare 4  
Dricksglas: 1,2,3,4,5,9,8,10,7,6 
Tid: 4:07    
Parfym: 9,7,8,5,10,5,3,4,2,1 
Tid: 4:41 
Kommentar: Kändes som den stod mer i skugga. Gick mest på känsla.  
Flaska: 1.2,7,9,4,10,5,8,6,3, 
Tid: 9:09 
Kommentar: Gick mest på hur ljus flaskan var. Den mest verkliga var inte 
ljusast.  

Deltagare 5  
Dricksglas: 9,5,8,3,1,10,7,4,2,6,  
Tid: 2,19    
Kommentar: Går på känsla,   
Parfym: 1,9,10,8,6,3,4,7,2,5 
Tid: 2:23 
Kommentar: Efter ett tag börja jämföra en och en, väldigt svårt 
Flaska: 3,4,7,5,9,8,1,2,6,10 



29/33 

Tid: 3,13 
 
Deltagare 6  
Dricksglas: 1,10,5,8,6,2,9,7,3,4, 
Tid: 4,10    
Kommentar:  Kollar efter nya saker hela tiden  
Parfym: 1,2,4,9,10,8,6,7,3,5, 
Tid: 3,22 
Kommentar: Detaljer efter vart 
Flaska: 1,4,3,7,6,2,5,8,10,9 
Tid: 3,25 
Kommentar: Svårt att se vad som är realistiskt 
 
Deltagare 7  
Dricksglas: 1,2,3,8,4,7,5,6,10,9, 
Tid: 1.30    
Kommentar: Var lite enklare än, tänkte på naturlig ljus, dom mörkare 
kanske var fixade     
Parfym: 1,2,3,5,4,9,8,6,7,10 
Tid: 1:34 
Kommentar: Svårt!   
Flaska: 8,9,5,1,4,6,10,7,3,2 
Tid: 2,35 
Kommentar: Kollar på ljuset   
 
Deltagare 8    
Dricksglas: 1,2,8,4,3,6,10,5,7,9 
Tid: 1,48  
Kommentar: Lika svart, mer kontrast i vackra saker  
Parfym: 1,2,6,7,5,9,10,4,3,8, 
Tid: 3.14 
Kommentar: Svårt! vet inte hur den ser ut egentligen, har inget att går 
på.     
Flaska: 1,5,2,9,4,8,6,7,10,3  
Tid: 1,59 
Kommentar: Kollade på att dem inte var för ljusa eller mörka, hur en 
flaska borde   bete sig i verkligt ljus. 
 
Deltagare 9   
Dricksglas: 1,2,3,4,7,5,9,10,6,8 
Tid: 1,21 
Kommentar: Den var lättast, kunde titta på kurvorna i glaset 
Parfym: 1,2,7,4,3,8,10,9,5,6 
Tid: 1,59 
Kommentar: svårare än flaskan     
Flaska: 1,2,3,9,6,10,7,5,8,4 
Tid: 2,44 
Kommentar: Tittade på små skillnader och skuggor. 
 
Deltagare 10  
Dricksglas: 1,2,3,5,10,7,9,6,8,4 
Tid: 1,38 
Parfym: 1,2,7,3,4,8,5,6,10,9 
Tid: 2,52 
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Flaska: 1,2,9,10,6,8,5,4,7,3, 
Tid: 10,52 

Deltagare 11  
Dricksglas: 1,2,3,9,7,4,10,8,5,6  
Tid: 3,48 
Kommentar: Dem dåliga passar inte med omgivningen. 
Parfym:1,2,6,10,3,5,7,4,8,9  
Tid: 1,25 
Kommentar: Parfymen var svårast, kan ha att göra med att jag hade den 
först    
Flaska: 1,2,3,4,5,10,6,9,8,7 
Tid:5,30 
Kommentar: Dom tre första tog det på reflektionerna i ugnsluckan, och att 
dom var svarta.   
 
Deltagare 12  
Dricksglas: 1,2,3,7,4,9,10,6,5,8  
Tid: 3,45 
Parfym:1,2,5,6,3,10,9,7,4,8  
Tid: 4,12 
Flaska: 1,2,4,3,6,10,9,5,7,8 
Tid: 4,30 
 
Deltagare 13  
Dricksglas: 1,2,3,4,8,5,9,6,10,7 
Tid: 1.08 
Parfym:1,10,5,2,9,8,7,4,6,3 
Tid: 3.30      
Flaska: 1,2,3,10,5,8,6,4,9,7 
Tid: 1.44 
Kommentar: “Ser ingen skillnad” “Det här var inte så svårt” 
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Bilaga 3 – Deltagarnas bedömning 
Tabell 3. Flaska 

 Deltagare  
Bild A B C D E F G H I J K L M Medelvärde 

1 1 1 6 1 3 1 8 1 1 1 1 1 1 2,08 
2 9 2 7 2 4 4 9 5 2 2 2 2 2 4 
3 5 8 8 7 7 3 5 2 3 9 3 4 3 5,15 
4 2 4 2 9 5 7 1 9 9 10 4 3 10 5,77 
5 3 10 4 4 9 6 4 4 6 6 5 6 5 5,54 
6 8 7 3 10 8 2 6 8 10 8 10 10 8 7,54 
7 10 6 5 5 1 5 10 6 7 5 6 9 6 6,23 
8 7 5 9 8 2 8 7 7 5 4 9 5 4 6,15 
9 4 9 10 6 6 10 3 10 8 7 8 7 9 7,46 

10 6 3 1 3 10 9 2 3 4 3 7 8 7 5,08 
tid 02:10 04:35 04:35 09:09 03:13 03:25 02:35 01:59 02:44 10:52 05:30 04:30 01:44 04:23 

 
 
Tabell 4. Parfym 

 Deltagare  
Bild A B C D E F G H I J K L M Medelvärde 

1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,62 
2 2 8 4 7 9 2 2 2 2 2 2 2 10 4,15 
3 6 7 3 8 10 4 3 6 7 9 6 5 5 6,08 
4 3 5 2 5 8 9 5 7 4 10 10 6 2 5,85 
5 5 10 8 10 6 10 4 5 3 6 3 3 9 6,31 
6 4 9 5 5 3 8 9 9 8 8 5 10 8 7 
7 8 6 7 3 4 6 8 10 10 5 7 9 7 6,92 
8 9 4 9 4 7 7 6 4 9 4 4 7 4 6 
9 7 3 10 2 2 3 7 3 5 7 8 4 6 5,15 

10 10 2 6 1 5 5 10 8 6 3 9 8 3 5,85 
tid 02:15 02:40 02:22 04:41 02:33 03:22 01:34 03:14 01:59 02:52 01:25 04:12 03:30 02:49 

 
 
Tabell 5. Dricksglas 

 Deltagare  
Bild A B C D E F G H I J K L M  

Medelvärde 

1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1,62 
2 2 2 7 2 5 10 2 2 2 2 2 2 2 3,23 
3 4 3 8 3 8 5 3 8 3 3 3 3 3 4,38 
4 5 4 9 4 3 8 8 4 4 5 9 7 4 5,69 
5 8 6 6 5 1 6 4 3 7 10 7 4 8 5,77 
6 10 5 10 9 10 2 7 6 5 7 4 9 5 6,85 
7 7 10 5 8 7 9 5 10 9 9 10 10 9 8,31 
8 6 7 4 10 4 7 6 5 10 6 8 6 6 6,54 
9 9 8 3 7 2 3 10 7 6 8 5 5 10 6,38 

10 3 9 2 6 6 4 9 9 8 4 6 8 7 6,23 
tid 03:01 02:51 01:59 04:07 02:19 04:10 01:30 01:48 01:21 01:38 03:48 03:45 01:08 02:34 
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Bilaga 4 – Lista över företag 
Här följer samtliga företagens webbsida som används till 
ändamålsenligt urval: 
 
http://www.zulu8.com.au/ 
 
https://agentpekka.com/animation/ 
 
http://www.trick3d.com/ 
 
http://brioanimation.com/3d-product-animation 
 
http://polymime.com/ 
 
http://www.nymbl.com/work/ 
 
http://www.rollingdicestudios.com/ 
 
http://www.mustard-design.co.uk/3d-Animation 
 
http://www.alessandroanzola.it/ 
 
https://netron.no/ 
 
http://www.stir.no/ 
 
https://timeline.eu/ 
 
https://frame.dk/ 
 
https://www.mainframe.co.uk/ 
 
https://www.scorchfilms.com/cg-animation/ 
 
http://www.jumpdesign.co.uk/work/ 
 
http://www.boldscandinavia.com/work/abro-original/ 
 
http://www.andreasschoeps.de/ 
 
http://www.agentbob.co.uk/ 
 
https://spitfire.se/case/ 
 
https://www.jsragency.com/cgi 
 
http://www.theoperators.net/work/ 
 
http://dallas.se/ 
 
http://wizzcom3d.com/ 
 

http://www.zulu8.com.au/
https://agentpekka.com/animation/
http://www.trick3d.com/
http://brioanimation.com/3d-product-animation
http://polymime.com/
http://www.nymbl.com/work/
http://www.rollingdicestudios.com/
http://www.mustard-design.co.uk/3d-Animation
http://www.alessandroanzola.it/
https://netron.no/
http://www.stir.no/
https://timeline.eu/video-production/
https://frame.dk/
https://www.mainframe.co.uk/
https://www.scorchfilms.com/cg-animation/
http://www.jumpdesign.co.uk/work/
http://www.boldscandinavia.com/work/abro-original/
http://www.andreasschoeps.de/
http://www.agentbob.co.uk/
https://spitfire.se/case/
https://www.jsragency.com/cgi
http://www.theoperators.net/work/
http://dallas.se/
http://wizzcom3d.com/
http://wizzcom3d.com/
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http://www.oscarhoglund.com/ 
 
http://rbls.se/about/  
 
https://www.bsmart.se/  
 
http://247creating.com/project/casas-patronales/ 
 
http://www.franklyn.se/ 
  
https://acemedia.se/3d-rendering/ 
 
http://www.idfuel.se/portfolio-item/omega-speedmaster-personal-project/ 
 
http://www.sutekistudios.com/portfolio/ 
 
http://www.visualdesignworkshop.se/ 
 
http://louderfamily.se/#_portfolio 
 
http://goodmotion.se/ 
 

http://www.oscarhoglund.com/
http://www.oscarhoglund.com/
http://rbls.se/about/
https://www.bsmart.se/
http://247creating.com/project/casas-patronales/
http://247creating.com/project/casas-patronales/
http://www.franklyn.se/
http://www.franklyn.se/
https://acemedia.se/3d-rendering/
https://acemedia.se/3d-rendering/
http://www.idfuel.se/portfolio-item/omega-speedmaster-personal-project/
http://www.sutekistudios.com/portfolio/
http://www.visualdesignworkshop.se/
http://louderfamily.se/#_portfolio
http://goodmotion.se/

	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Kunskapsläget
	1.3.1 Visuell realism
	1.3.2 Strålföljning
	1.3.3 Banföljning
	1.3.4 Cinema 4D
	1.3.5 Octane Render
	1.3.6 Stråldjup och reflektionsdjup

	1.4 Problemformulering med frågeställningar
	1.5 Avgränsningar

	2 Metod och strategi
	2.1 Tillvägagångssätt
	2.2  Objekt
	2.3  Scenen
	2.4 Optimala renderingsinställningar
	2.5 Experimentet
	2.6 Material och utrustning
	2.7 Bilder till experimentet
	2.7.1  Renderingsvärden och renderingstid
	2.7.2 Skillnader


	3 Resultat
	3.1 Optimala renderingsvärden
	3.2 Bakomliggande faktorer: flaska
	3.3 Bakomliggande faktorer: parfym
	3.4 Bakomliggande faktorer: dricksglas
	3.5 Metoddiskussion

	4 Slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1 - Information till deltagarna
	Bilaga 2 - Deltagarnas svar
	Bilaga 3 – Deltagarnas bedömning
	Bilaga 4 – Lista över företag

