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Sammanfattning 

Detta arbete är en undersökning om huruvida de visuella tekniker som implementeras 
i moderna spel kan användas i spel som är gjorda för att spelas på en 3d-skärm. 

Detta arbete uppkom på eXperience3d i Kalmar sökte utvecklare av en applikation till 
iPhone som skulle använda den nyutkomna 3DeeShell som är ett 3d-skal till iPhonen 
som kan visa tredimensionella bilder med hjälp av 3DeeShells SDK. Jag fick 
uppdraget, och vi kom snart fram till att jag skulle skapa ett spel i 3d till iPhonen. 
Denna rapport fick vara grunden till detta spel, för att ge mig en bild över vilka 
begränsingar en 3d-skärm sätter på ett spel. Utvecklingen av spelet blev tyvärr 
uppskjutet till den punkt att det var omöjligt för mig att få spelet färdigt inom 
tidsramen som var satt, men spelet kommer att färdigställas vid en senare tidpunkt. 

I rapporten tas de visuella teknikerna anti-aliasing, anisotropisk filtrering, billboarding 
och partikelsystem upp. Dessa tekniker testas under olika omständigheter i spelen Call 
of Duty 4, Portal, Counterstrike Source och World of Warcraft med två stycken 3d-
skärmar som tillhandahölls av eXperience3d; en 19” Wazabee 3Dee Monitor och en 
SeeFront 46” MultiUser Display. 

Arbetet resulterade i en bättre uppfattning om vad utvecklare av spel till desas 3d-
skärmar kommer att stöta på för problem och vilka åtgärder som bör göras för att 
optimera spel för dessa skärmar. 

 

 

 

  

 



 

Summary 

This paper is a study of how and in what scope the visual effects that are implemented 
in modern games can be used in games that are developed exclusively for these kinds 
of 3d-monitors 

The origins of the paper came to be when eXperience3d in Kalmar was looking for 
students to develop an application for the iPhone, that would utilize the newly released 
3DeeShell, a case for the iPhone that can display threedimensional images using the 
SDK for the 3DeeShell. I got the assignment and we came to an agreement that I 
would create a 3d game to the iPhone. This paper is the foundation to this game, to 
give me a overview of the limitations that a 3d-screen puts on a game. The 
development of the game was sadly postponed to a point that it was impossble for me 
to finish the game in the given timeframe, but the game will be finished at a later 
point. 

In the paper, the visual techniques covered are anti-aliasing, anisotropic filtering, 
billboarding and particlesystems. These techniques were tested under different 
circumstances in different games. The games that were tested with the 3d-monitors 
were Call of Duty 4, Portal, Counterstrike Source, and World of Warcraft with two 
different 3d-screens that were provided by eXperience3d. The screens were a 19” 
Wazabee 3Dee Monitor and a SeeFront 46” MultiUser display. 

The study resulted in a better understanding on what problems gamedevelopers will 
encounter whike developing games for this kind of 3d-screens and what can be done 
to optimize the games. 

 

 



 

Abstract 

3d-skärmar är en spännande teknik som har fått en ny vind på senaste tiden med 
artiklar som 3DeeShell till iPhone och Wazabees 3d-lösningar till PC. 

När dessa 3d-skärmar används till att visa spel i 3d så stöter spelutvecklare på problem 
när det ska utveckla visuella effekter såsom anti-aliasing och billboarding, då dessa 
tekniker kanske inte är anpassade till 3d-skärmens funktionalitet. 

Undersökningen i detta arbete söker att finna några svar på hur dessa tekniker 
fungerar tillsammans med dessa 3d-skärmar och det kommer att redogöras för några 
åtgärder för att förbättra kvalitéen på dessa visuella tekniker. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete kom till när mitt samarbete med eXperience3D blev klart. De ville att jag 
skulle utveckla ett spel till iPhonen som använde deras nya teknik för att ge en större 
3d effekt genom datorskärmen. 

Denna teknik är en skärm som läggs över den vanliga skärmen på telefonen och med 
hjälp av en SDK som delar upp varje renderingsbild i två, i realtid, så skapas en 
hologrameffekt av bilden.  

1.2 Syfte 

I spel används en myriad av visuella tekniker för att få spelen mer realistiska och 
intressanta. Exempel på dessa är Billboarding, partikelsystem, anti-aliasing och 
anisotropisk filtrering. 

I mitt arbete kommer jag att undersöka ett urval av dessa tekniker och hur dom uppför 
sig på en 3d-skärm, Denna undersökning kommer att vara en subjektiv undersökning 
av mig i spel som World of Warcraft och Counterstrike Source. Jag kommer i dessa 
spel identifiera teknikerna i spelen och undersöka hur dessa påverkas av att utsättas för 
3d-skärmen. 

1.3 Mål 

Målet i detta arbete är att få en bättre förståelse om dagens 3d-tekniker och även ge en 
bild på vilka tekniker som fungerar bra med 3d-skärmar och vilka som inte passar. 

Mitt arbete med eXperience3D kommer att resultera i ett spel till iPhonen som 
använder deras 3d-skärm och som använder någon av teknikerna som undersökt i 
detta arbete. Detta kommer dock inte vara målet med denna rapport, då av många 
anledningar, mitt arbete med spelet hos eXperience 3d blivit försenat. Därför görs 
istället detta förarbete för att ge en bra inblick i spelutveckling till moderna 3d-
skärmar. 
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1.4 Avgränsningar 

De spel jag kommer att testa 3d-skärmarna kommer att vara Call of Duty 4, Portal, 
Counterstrike Source och World of Warcraft. Dessa spel är ett bra urval ur det olika 
spel genrena och spelen har även väldigt varierande design där Call of Duty, Portal och 
Counterstrike Source ger en relativt realistisk bild i spelet, medan World of Warcraft 
har väldigt stiliserad grafik, men ändå effektfull. 

Under arbetets gång bestämde jag att enbart fokusera på existerande spel och vitt 
använda tekniker, för att täcka ett stort område på spelmarknaden. Tanken var från 
börjar att testa dessa tekniker genom att skapa dem själv i mitt spel till iPhonen, men 
med begränsade resurser när det gäller Macintosh datorer på eXperience3D så 
omarbetades målet för rapporten. 

Undersökningen kommer att göras av mig Ingemar Skelander, och det kommer att 
vara en subjektiv undersökning baserat på min syn hur dessa tekniker påverkas av 3d-
skärmen. 

Studien kommer att ske på eXperince 3ds kontor på Varvsholmen i Kalmar och 3d-
skärmarna som används i studien är en Wazabee 19” 3Dee monitor och även en 
SeeFront 46” MultiUser skärm. 
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att förklara de tekniker som kommer att undersökas, och 
även lite teori om tekniken i 3d-skärmarna. Det kommer även att redogöras om vilka 
begränsningar en 3d-skärm kan sätta på ett modernt spel, och hur de visuella 
teknikerna som beskrivs i teorin kan användas i samband med en 3d-skärm.  

2.1.1 Anti-Aliasing(AA) 

Aliasing är en artefakt inom hanteringen av digitala signaler som uppstår då en 
högupplöst signal representeras i en lägre upplösning. 

Inom datorgrafik uppstår aliasing då upplösningen på skärmen är för liten för att visa 
alla detaljer som finns i scenen. 

För att skapa denna effekt så interpoleras färgerna i pixlarna som utgör kanterna på 
objekt i spelvärlden, och en grumligare kant uppstår. Men vi uppfattar kantern som 
mindre bruten av aliasing.  

I spel vill man gärna ha så lite aliasing som möjligt, för att skapa en mer realistisk bild 
av spelvärlden 

                              

 

I den vänstra bilden ser vi aliasing i form av att bilden blir otydlig då schackmönstret 
blir för mycket för upplösningen på bilden att representera.   

I den högra bilden ser den eftersökta effekten av anti-aliasing då fälten smälter ihop. 

Högre upplösning på visningsytan i ett spel är ett sätt att motverka aliasing. 
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2.1.2 Anisotropisk Filtrering(AF) 

Medans vi har anti-aliasing som ser till att alla kanter på skärmen ser bra ut så 
fokuserar anisotropisk filtrering sig på själva objekten på skärmen. 

För att förstå AF så bör man först förstå lite om mip-mapping. Mip-mapping är en 
textur-filtreringsteknik för att bättre anpassa texturers storlek till deras representation 
på skärmen. Om en mur på skärmen är, låt oss säga 50x75 pixlar stor för att vi står 
långt ifrån den, då är det onödigt för oss att sätta vår fina 512x512 textur på den 
muren, eftersom den ändå är så liten. Då skapar man istället flera uppsättningar av 
varje textur, och skalar ner dem till t.ex. 128x128 och 64x64. När man sen vill rendera 
muren så väljer man den textur som bäst passar storleken på muren.  

AF är en vidareutveckling från mip-mapping men medans mip-mapping bara ser hur 
långt ifrån ett objekt är relativt skärmen så fokuserar AF på vilken vinkel texturen är 
relativt kameran. 

Medans mipmapping är en isotropisk filtrering, det vill säga att texturen har samma 
proportioner efter förminskningen, så skapar AF en an-isotropisk textur, bara en sida 
av texturen skalas ner. Dessa anisotropiska skalade texturer kan bli samplade då den 
texturmappade bildens frekvens skiljer sig mellan varje textur-axel och på så sätt 
behöver endast en axel av texturen bli suddigare genom en ny mappning, och 
bildkvalitén förbättras och aliasing minskar. 

 
I den vänstra bilden ser vi hur texturen blir suddig då den kommer längre bort från kameran, 
medans i den högra bilden är mycket klarare, och det har vi att tacka Anisotropisk Filtrering. 
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2.1.3 Billboarding 

Billboarding är en teknik för att orientera ett föremål i en viss riktning, som ofta är 
mot skärmen. Detta är en väldigt vanlig teknik inom spel och applikationer som inte 
kräver ett stort antal polygoner. Spel har alltid ett problem med hur många polygoner 
som kan visas på skärmen med en bra framerate i programmet, så utvecklare vill alltid 
använda så få polygoner som möjligt. 

Billboarding kan skära ner på antalet polygoner i programmet genom att ersätta 3d-
modeller med endast en två dimensionell textur, och att använda billboarding för att 
lura ögat. 

Men billboarding används inte bara till att spara på polygoner, utan även att förmedla 
information till användaren. En vanlig tillämpning på detta är i spel där man visar 
information om spelaren på skärmen, en så kallad HUD(Heads Up Display). Då täcker 
en plan yta delar av bilden framför allt annat i programmet och en textur läggs på 
denna yta, och man visar informationen för användaren. 

 

De rödmarkerade områdena på bilden är ett exempel på hur billboarding kan användas i 
moderna spel. 
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2.1.4 Partikelsystem 

Partikeleffekter används i 3d-applikationer och spel för att representera objekt som 
annars skulle vara svårt att representera genom konventionella modeller och geometri, 
såsom eld, rök, gnistor, rinnande vatten eller hår. 

Genom att specificera parametrar på hur partiklarna ska röra sig i systemet, och sedan 
skicka partiklarna genom detta mönster så får man formen av systemet t.ex. i ett 
system som ska representera en eld så kommer partiklarna röra sig uppåt och occilera 
för att ge formen av eld. 

Partiklarna i systemen representeras oftast av texturerade och billboardade fyrkanter 
kallade quads. 

Detta är en väldigt effektiv teknik som lyfter spel till en ny nivå. 

 
Det är svårt att göra ett partikelsystem rättvist genom en bild, men i denna bild kan man se hur 
partiklarna rör sig i en bana och animeras genom att byta färg. 
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2.2 Stereoskopiska skärmar 

Dagens 3d-skärmar, och även andra 3d-artiklar såsom Nvidias 3d-glasögon använder 
sig alla av stereoskopisk bildvisning. Stereoskopi kan vara vilken teknik som helst som 
möjliggör visningen av tredimensionella bilder. 

Illusionen av djup i bilderna som visas uppstår genom att vardera öga visas en något 
olika bild av världen, och som hjärnan sedan uppfattar som om objektet som visas 
befinner sig på ett annar djup än bilder eller papperet eller vilket format man än 
använder. 

För att kunna förstå hur detta uppnås i datorspel bör några termer först förklaras. Den 
första som vi behöver förstå kallas View Frustum och det är det rum i spelvärlden som 
är synlig från skärmen. Detta rum har formen av ett frustum av en rektangulär 
pyramid, därav namnet. Pyramidens bas kallas farplane och dess platta topp kallas 
nearplane, och allt som spelaren kan se från dess position i spelvärlden visas mellan 
dessa plan. Om spelaren sedan rör sig i spelvärlden kommer naturligtvis det som visas 
i viewfrustumet att ändras till det som nu borde ses från skärmen. 

 

Det andra som behöver förklaras är det som kallas View-matrisen, och kan förklaras 
väldigt djupt, men för att fylla sin funktion i detta arbete räcker det att säga att 
viewmatrisen är en matematisk matris som bestämmer vart och i vilken riktning 
kameran, alltså åt vilket håll spelaren ser i spelvärlden, befinner sig. När spelaren rör 
sig i spelvärlden ändras viewmatrisen i takt med att spelaren rör på kameran i spelet. 

Det tredje och sista som behöver förklaras kallas Framebuffer, och är det 
minnesutrymme där varje bild som skapas av spelet sparas innan bilden renderas ut på 
skärmen. Denna bild kommer framöver att kallas frame. I framebufferten lagras alltså 
en hel frame som innehåller färgvärden för varje pixel, och även om pixlarna ska vara 
synliga eller genomskinliga, detta kallas pixelns alpha-värde. 
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2.2.1 Tredimensionella skärmar 

Nu när några fundamentala termer har förklarats så kan vi få vidare till hur dessa 
skärmar fungerar. 

Tredimensionella skärmar använder som sagt stereoskopi för att uppnå effekten av ett 
djup i bilden. För att skapa denna effekt så måste spelet, varje frame, skapa två 
versioner av spelvärlden. Spelet tar en frame av spelvärlden, och sedan ändras 
viewmatrisen något för att skapa en ny frame i en ny vinkel, sedan skickas dessa två 
bilder till en varsin framebuffer som sedan sammanflätas till en stereoskopisk frame 
och renderas ut på skärmen. 
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Bildens stereoskopiska egenskaper uppkommer då sammanflätningen sker. Det som 
händer är att varje pixel på uppritningsytan får antingen ett färgvärde från den vänstra 
framen eller den högra framen, och detta utgör den sammanflätade bilden. 

Om man skulle titta på den sammanflätade bilden med det blotta ögat vid detta tillfälle 
skulle man se en väldigt konstig dubbelbild, det krävs ett filter för att varje öga ska ta 
emot rätt bild. I de 3d-skärmar som min undersökning är baserad på så sitter detta 
filter fast på skärmen, så man slipper t.ex. 3d-glasögon med detta filter som Nvidias 
teknologi kräver.  

Detta filter gör som namnet anger, det filtrerar pixlarna för varje öga, så att endast de 
pixlarna som är ämnade till varje öga visas för det ögat. En nackdel med denna teknik 
är att upplösningen på visningsytan halveras för varje öga, och på grund av detta så 
krävs en hög upplösning på skärmen för att resultatet ska bli acceptabelt. 

Djupet som objekten visas på bestäms av en variabel w och representerar separationen 
mellan bilderna, och w = 0 betyder att objektet visas på skärmens yta, alltså noll djup. 
Maxseparationen på en bild uppnås fort då funktionen för separation går 1/w. Max 
separationen är distansen mellan en persons pupiller, runt 7-8 cm.   

 
Detta är en sammanflätad stereoskopisk bild utan ett 3d-filter.  
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2.2.2 Problematiken med stereoskopiska skärmar i moderna spel 

Dagens tredimensionella spel använder teknikerna nämnda ovan och många andra 
för att skapa realistiska och trollbindande spelvärldar, där spelaren kan förkovra sig 
i spelets magiska värld. Detta är den version av spelindustrin som har varit normen 
i många år, men vad händer med dessa tekniker då de visas genom en modern 
stereoskopisk skärm? 

Då skärmarna jag har testat i min studie halverar upplösningen på visningsytan, är 
det då lönsamt för ett spel som är utvecklat åt denna skärm att ha högupplösta 
texturer och högpolygona modeller? Kan de vanliga ”fusken” som används vid 
utvecklingen av moderna spel brukas då en stereoskopisk skärm används, eller 
kommer t.ex. den platta ytan i billboardade quads genomskådas av skärmen, och 
bryta synvillan? Dessa är de frågor som ställs i denna studie. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Då upplevelsen med dagens 3d-skärmar inte kan specificeras i absoluta tal och för att 
upplevelsen kan variera från person till person beroende på synintryck, färgblindhet 
och liknande åkommor så gjordes en kvalitativ undersökning. 

Detta innebär en subjektiv undersökning i moderna tekniker som används i spel och 
den undersökningen gjordes på eXperience3d i Kalmar, då dom har tillgång till ett 
antal av deras 3d-skärmar. 

3.1.1 Urval 

Spelen som behandlats i min undersökning var World of Warcraft, Call of Duty 4, 
Portal och Counterstrike Source. Dessa spel är ett bra urval ur mängden spel som är 
tillgängliga till Wazabees 3d-skärmar.  

De tekniker som undersöktes är noga utvalda för att representera de tekniker som är 
mest förekommande i moderna spel. I dagens spel ser man konstant tekniker såsom 
billboarding och partikeleffekter. Det är inte många 3d-spel idag som inte använder 
någon av teknikerna som redogörs i denna rapport. 

3.2 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

3.2.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Det har varit svårt att hitta källor till detta arbete, speciellt om hur 3d-skärmarna 
fungerade, så jag har fått förlita mig mycket på andra artiklar om 3d-skärmar och 
webbsidor. 

Webbsidor kan variera väldigt mycket när det kommer till källor, de kan uppdateras 
ofra, tas bort helt eller helt enkelt innehålla felaktiga fakta. Man får därför vara kritisk 
när man söker information på webbsidor och ofta dubbelkolla information från dem 
för att försäkra sig om dess äkthet. 
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3.2.2 Validitet 

Då det går att konfigurera grafikinställningarna extensivt i de flesta moderna spel så 
kunde mätpunkterna i spelet isoleras väldigt bra, och konkret data kunde utläsas från 
undersökningen.  

  

3.2.2.1 Undersökning 

Då som det redan sagts går det att konfigurera moderna spel i sån utsträckning att 
undersökningen kunde göras väldigt nogrannt. Varje del i studien kunde isoleras och 
testas genom varje spel. 

 

3.2.2.2 Mätinstrument 

Mätinstrumenten i denna undersökning var mina egna ögon och 3d-skärmarna som 
eXperience3d tillhandahöll. Skärmarna gav konsistenta data, men det kan ju diskuteras 
om mina ögon gjorde det. 

Då allas ögon är annorlunda så kan ju den tredimensionella känslan upplevas 
annorlunda för varje person och mina åsikter kan vara annorlunda än någon annans i 
samma situation. 

3.2.3 Reliabilitet 

Spel kan på många sätt implementera de tekniker som jag undesökte på olika och 
varierande sätt, och mätningarna kan vara beroende på hur dessa är implementerade i 
spelet. 

3.2.3.1 Mätinstrument 

Trots vetskapen om hur effekter kan variera från spel till spel så gav skärmarna 
tillförlitliga och stabila data genom hela studien. Även fast det nu var en subjektiv 
undersökning som förlitade sig på min uppfattning om resultaten så anser jag att 
tillförlitligheten i skärmarna är hög. Detta för att resultaten jämfördes inom varje spel, 
t.ex. skillnaden i World of Warcraft med anisotropisk filtrering på max eller ingen alls. 
Nackdelaen med denna metod är att jag förlitar mig på endast mina egna uppfattningar 
om resultaten. 
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3.3 Genomförande 

Denna studien genomfördes på eXperience3ds kontor på Varvsholmen i Kalmar. 
Studien gjordes på två stycken autostereoskopiska skärmar, Wazabee 19” 3Dee 
Monitor och en SeeFront MultiView 46” Display. Studien gjordes under tre dagar i 
mitten av Maj med kompletterande data senare. 

3.3.1 Förarbete 

Förarbetet till denna studie innebar att identifiera några visuella tekniker som används i 
moderna spel som skulle kunna undersökas på de 3d-skärmar som fanns till mitt 
förfogande. 

Redan innan förundersökningen fanns en kunskap om vilka tekniker som var väl 
spridda i moderna spel, men för att befästa denna kunskap så studerade jag det urval 
av spel som stöds av Wazabees skärmar, och letade upp information om vilka olika 
tekniker som kunde visas i dessa spel. När denna information hade funnits så gjordes 
ett urval av spel som skulle ingå i studien. Dessa spel valdes ut på kriterierna 
popularitet, utgivningsår och antalet visuella tekniker som stöds av spelet. 

3.3.2 Genomförande 

Studien lades upp för att på smidigaste sätt få fram klara och tydliga resultat från 
spelen. I undersökning testade jag alla de visuella tekniker som tidigare specificerats, 
och jag undersökte även det olika stegen av teknikerna som kunde väljas. Anti-aliasing 
testades i stegen 2x, 4x, och 8x. Anistropisk filtrering testades i 2x, 4x, 8x, och 16x. 
Partikeleffekter testades med låg, medium och hög kvalitet på partikeleffekter. 

Då många av teknikerna beror på texturkvalité så testades även alla inställningar med 
olika texturkvalitéer. 

På Wazabees 19” skärm var upplösningen på skärmen i testerna 1440×900 och på 
SeeFront 46” var upplösningen 1920x1080. 

Spelen testades ett efter ett och varje teknik som skulle testas isolerades i spelet och 
varje steg i teknikens kvalité testades under många olika scener i spelen, genom många 
banor och mijöer. 
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3.4 Kritik till vald metod 

Den metod som valdes har några brister som kommer att tas upp i detta avsnitt. 

Det första man som skulle ha kunnat förbättras i rapporten är antalet testpersoner som 
undersökningen inkluderade. Som det blev så var jag den enda testpersonen, men i 
baktanke så skulle ett antal testpersoner ha förbättrat studien. Anledningen till att jag 
inte inkluderade någon testgrupp var att testerna utfördes på eXperience3ds kontor, 
och denna lokal passar inte för att bjuda in en testgrupp. 

Den andra förbättringen var att ha ett större urval av spel och tekniker. Med ett större 
urval av spel kunde möjligtvis en bredare slutsats kunna dras, och mer ett större urval 
av tekniker kunde ett ännu större spektrum av spelmarknaden täckas. 
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4. Resultat 

Resultatet av denna undersökning i visuella tekniker och dess inflytande i moderna 
spel sett genom dagens 3d-skärmar gav en bättre förståelse av hur dessa tekniker 
skapas i spel. Även en inblick i hur framtida spel skapade för att spelas på 3d-skärmar 
uppkom, och dessa erfarenheter kommer att användas till att skapa ett spel till 
iPhonen där 3d-skärmen Wazabee 3dShell kommer att vara den stereoskopiska skärm 
som spelet skapas till. 

I resultaten kommer jag att göra en sammanställning av mina upplevelser av spelen, 
där en generell uppfattning kommer att redogöras, och inte redogöra för varje spel i 
undersökning. 

4.1 Anti-Aliasing 

Som det tidigare förklarats i teoriavsnittet så innebär användningen av filtret i de 3d-
skärmar som jag använt en förlust av upplösning av slutresultatet som visas på 
skärmen. 

På grund av denna fakta så försvinner mycket av det man vill uppnå med anti-aliasing, 
när man använder en 3d-skärm. Man vill med anti-aliasing skapa en mer organisk 
spelvärld, där spelaren inte ska bli rånad av spelupplevelsen genom aliasing. 

Faktum är att 3d-skärmen i sig skapar aliasing, då den sänker upplösningen på 
slutresultatet, så försöker den visa en högre upplöst bild än vad som kan visas på 
skärmen, definitionen av aliasing! 

4.2 Anisotropisk Filtrering 

Anisotropisk filtrering lider av samma problem som anti-aliasing på 3d-skärmen, 
eftersom filtret på skärmen skalar bort många av detaljerna i bilden. 

Då anisotropisk filtrering ofta används för att ge texturer som befinner sig långt ifrån 
spelaren en skarpare känsla, så förstörs denna effekt av skärmens tillvägagångssätt. 
Skärmen ger objekt som befinner sig långt borta en känsla av att vara ännu längre bort 
och den sänker även texturers upplösning, så effekten av anisotropisk filtrering är 
faktiskt bortkastad på dessa 3d-skärmar. 
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4.3 Billboarding 

Billboarding är uteslutande en av dem vanligaste visuella teknikerna som används i 
moderna spel, och dess inflytande över hur spel utvecklas idag är stor. 

I detta avsnitt måste jag gå in på varje spel, istället för att ge en generell bild, eftersom 
resultaten varierar. 

Det som varierade mest var i vilket sammanhang so billboarding användes, och på 
vilka sätt de har implementeras i spelen. I Counterstrike Source och Portal används 
billboarding till att visa data om spelaren, och även till explosioner såsom granater. 
Dessa effekter upplevdes tyvärr platta och såg malplacerade ut eftersom alla andra 
objekt i spelet hade en tredimensionell representation. 

I Call of Duty 4 används billboarding för att representera gräs, data om spelarens 
karaktär(HUD) och till explosioner, och i detta spel skapas en härlig tredimensionell 
känsla av billboarding.  

I World of Warcraft används billboarding till otroligt mycket såsom HUD, 
magieffekter och gräs och effekten av 3d-skärmen har en väldigt fin inverkan på dessa 
billboardade objekt, speciellt på spelarens menyer i HUD’en, resultatet är en härligt 
upplevelse av att man ser spelvärlden genom ett fönster kantat med information om 
spelarens karaktär. 

4.4 Partikelsystem 

Då partikelsystem i stort sätt är lika som billboardade quads som rör sig i spelvärlden 
är resultatet inte förvånande ganska identiska som resultaten med billboards. I Call of 
Duty 4, Portaloch Counterstrike Source används partikelsystem för att representera 
rök och även eld i en liten utsträckning, och effekten av 3d-skärmen förstärker 
rökeffekten ännu mer. 

I World of Warcraft används partikelsystem till mycket, såsom magieffekter, eld, rök 
och vattenfall. Även i detta spel är effekten av den stereoskopiska skärmen riktigt stor.  

4.5 Övriga visuella tekniker 

Även om mina studier fokuserade på de visuella tekniker som redogjorts för ovan så 
upptäckte jag under studiens gång några andra tekniker som inte funkar med 
stereoskopiska skärmar, och den teknik som står ut mest är post-processing effekter 
som nightvision-filter, och High Dynamic Range lighting(HDR). Detta för att dessa 
tekniker tar varje frame och lägger på ett filter på varje frame. De ser helt enkelt varje 
frame som en tvådimensionellbild som den lägger sitt filter över, och då förstörs den 
tredimensionella känslan i spelet.  



 17 

4.6 Maximera den tredimensionella effekten 

Vad kan då göras för att få sina spel att se så bra ut som möjligt i stereoskopi? Här 
följer några råd för att maximera 3d-effekten i spel. 

För att den tredimensionella illusionen inte ska brytas så är det vikrigt att verkligen rita 
ut objekt på deras korrekta djup. Ett exempel på detta kan vara att man ska visa skada 
som ens karaktär har tagit i ett spel där kameran sitter bakom spelaren, World of 
Warcraft, Tomb Raider tille exempel, så bör meddelanden om karaktären som visas 
ovanför karaktären visas på samma djup som karaktären. Görs inte det, utan detta 
meddelande visas på skärmens yta så kan det vara svårt att förstå att meddelandet är 
ämnat åt karaktären i spelet. 

 

Ett annat problematiskt område när det gäller stereoskopiska skärmar är text.         
Text tillför väldigt mycket i ett spel och det kan vara svårt att klara sig utan text. Det 
som skapar problem är text med liten storlek, till exempel en quad med text på som 
beskriver en besvärjelse i spelet. Då 3d-filtret sänker upplösningen kan det vara svårt 
att urskilja liten text i spelet. En lösning på dett problem kan vara att använda en 
ljudslinga med en röst som läser texten, eller att helt enkelt använda en större storlek 
på texten. Att använda anti-aliasing på texten kan hjälpa något, men bättre lösningar 
finns. 
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5. Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av min studie är att många av de tekniker som används i 
moderna spel kan användas tillsammans med autostereoskopiska skärmar, och en 
bättre uppfattning om hur utveckling av spel till autostereoskopiska skärmar kan 
förenklas. 

Det som påverkas mest av skärmens egenskaper är texturer och text. Texturer grumlas 
mycket och högupplösta texturer känns som ett slöseri på grafikkortet, resultatet av 
högkvalitet på texturer och medium i mina testar var marginell. 

Anti-aliasing och anisotropisk filtrering blev också lidande, men antialiasing gav en 
marginell förbättring, och en synbar skillnad på den stora 46” skärmen. 

Billboarding och partikeleffekter blev en glad överasking att de fungerade så bra på 
skärmen, och jag tror att det beror på den skarpa skillnad man märkte när den 
billboardade quaden låg på ”rätt” djup i skärmen, vilket inte var fallet i Counterstrike 
Source och Portal. 
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6. Diskussion 

Arbetet med denna studie har ibland varit svårarbetat, då väldigt begränsad 
information om teknologin om dessa skärmar har funnits för mig att erhålla. 

Ändringen av inriktning på arbetet har också varit ett stort problem för mig, då det 
ursprungliga målet för arbetet var att skapa en iPhone-applikation som kunde fungera 
som testmiljö, men efter många veckor utan att ha fått tillgång till en Mac för att 
kunna börja skriva applikationen var det uppenbart för mig att en ny inriktning på 
studien måste tas. 

Resultatet av studien var allt annat än förväntat, då förlusten av kvalité av texturer var 
så pass stor, så passa att hög kvalitet på texturer var omöjlig att urskilja. 

Autostereoskopiska skärmar är ett intressant sätt att skapa en ny upplevelse i moderna 
spel men har tyvärr en del nackdelar som gör det svårt att göra 3d-skärmar en populär 
produkt. Med det sagt så finns det många användningsområden för 3d-skärmar i vårt 
samhälle, där film kanske är den största, men det krävs en förbättring av teknologin 
för att den ska få en stark representation i dagens spelmarknad. 

 

 

  

  

 



 20 

7. Referenser 

 

Artiklar: 

Mashitani, Takahashi. Multiview Glass-less 3-D Display by Parallax Barrier of Step 
Structure, Osaka City University 

Annen, Matusik, Pfister, Seidel, Zwicker. Distributed Rendering for Multiview Parallax 
Displays, Cambridge University 
 

Böcker: 

Akenine-Möller, Haines (2002) Real-Time Rendering, second edition                   
ISBN: 156881-182-9 
 

Elektroniska källor: 

http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2136956,00.asp Anti-aliasing and 
Anisotropic Filtering explained 

http://www.lighthouse3d.com/opengl/billboarding/, Billboarding tutorial 

http://developer.download.nvidia.com/presentations/2008/GDC/GDC08_stereo-
web.pdf , 3D Stereoscopic Game Development 

http://developer.nvidia.com/object/nvision08-stereo.htm , Easy immersion with 
Nvidia 3D Stereo 

 
Muntliga källor: 

Ronnie Bonner, eXperience3D Kalmar, Marketing & Sales 

 

 

 

http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2136956,00.asp
http://www.lighthouse3d.com/opengl/billboarding/
http://developer.download.nvidia.com/presentations/2008/GDC/GDC08_stereo-web.pdf
http://developer.download.nvidia.com/presentations/2008/GDC/GDC08_stereo-web.pdf
http://developer.nvidia.com/object/nvision08-stereo.htm

