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Sammanfattning 

Stereoskopisk 3D i spel 

I den här rapporten undersöks stereoskopisk 3D. Vi utreder hur ett spel ska anpassas för att ta 

fram en så bra och tydlig stereoskopisk 3D-effekt som möjligt och så att betraktaren upplever ett 

tydligt djup utan att uppleva ett obehag på grund av effekten. Rapporten tittar djupare på vilka 

tekniska aspekter man behöver ta hänsyn till vid spelutveckling i stereoskopisk 3D. Samt vilka 

prestandabegränsningar som man bör ta hänsyn till vid stereoskopisk 3D. Vi beskriver hur 

processen och framtagandet av prototypen Kodo med anaglyfisk stereoskopisk 3D såg ut. 

Prototypen togs fram för att testa och analysera resultatet av stereoskopisk 3D-effekten. 

Abstract 

Stereoscopic 3D in games 

In this report we investigate the technique of stereoscopic 3D. This report investigates the steps 

needed to create a game adapted for an improved stereoscopic 3D effect. Furthermore we 

investigate what improvements one should make to avoid the beholder to experience any 

discomfort due to the effect. The report talks about technical aspects one needs to consider 

when using stereoscopic 3D, as well as performance issues we might need to take into 

consideration. The process of developing the prototype of the game Kodo using anaglyph 

stereoscopic 3D and OpenGL is described in this report. The prototype was then used for testing 

and analyzing the stereoscopic 3D effects. 
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1. Inledning 
Det här kapitlet innehåller en inledande beskrivning om företaget där examensarbetet 

utfördes samt några underrubriker innehållande problembeskrivning, syftet och 

upplägget på rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Stereoskopisk 3D (S3D) har funnits i spel sedan tidigt 80-tal [1]. År 2011 släppte Nintendo sin 

mobila spelkonsol 3DS som använder en teknik kallad autostereoskopi som inte kräver 

glasögon för att uppleva 3D effekten. I början av 2011 släpptes även telefonen LG Optimus 3D 

som också har autostereoskopisk 3D. Tekniken har även använts för surfplattor, där Qualcomm 

var först med att lansera en autostereoskopisk surfplatta år 2012 [2].  

Fabrication Games är ett mobilspelsföretag som startades 2009 av Tommy Palm [3]. Detta 

examensarbete utfördes på plats i Fabrication Games lokaler våren 2011. År 2012 blev 

Fabrication Games uppköpt av King.com [4]. Fabrication Games hade som ambition att ligga i 

framkant vad gäller spel till mobila plattformar. Därför fick vi i uppdrag att utvärdera hur man 

kan utveckla spel för att anpassa de till stereoskopisk 3D på mobila plattformar. 

Via ett samarbete mellan Fabrication Games och NVIDIA fick vi tillgång till en 

utvecklarplattform (eng. development kit) utrustad med NVIDIA Tegra2 processorn, samt en 

konsumentsurfplatta utrustad med operativsystemet Android 3.0 Honeycomb. NVIDIA 

lanserade 2011 Tegra2, vilket då var den senaste tekniken av mobila processorer. Det var den 

första dubbelkärniga CPU för mobila enheter, baserad på en ARM Cortex-A9. 

1.2 Problembeskrivning 
Arbetet i denna rapport syftar till att försöka svara på följande frågor: 

 

1. ”Vad behöver anpassas för att ge användaren en bra upplevelse i ett Stereo 3D-spel?” 

2. ”Vilka tekniska aspekter behöver man ta hänsyn till vid utveckling av spel för Stereo 

3D?” 

 

”Bra upplevelse” i den första frågeställningen syftar dels till att användaren inte skall behöva 

känna fysiskt obehag som t.ex. ont i ögonen, illamående eller huvudvärk. Men det handlar även 

om vad som behöver anpassas för att användaren skall tycka att det tillför något extra med 

stereoskopisk 3D i spelet. 

Den andra frågeställningen syftar till vad man som utvecklare behöver känna till rent tekniskt 

för att utveckla ett spel för stereoskopisk 3D, vilka möjligheter och begränsningar man har. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att svara på de två frågeställningarna i föregående kapitel. Genom 

att besvara dessa frågor så kommer denna rapport att kunna användas som en första introduktion 

eller referens för en intresserad spelutvecklare som vill göra ett spel anpassat för stereoskopisk 

3D. 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många tekniker för att skapa stereoskopisk 3D, men en begränsning var tvungen att 

göras p.g.a. tillgång till utrustning. Vi hade under arbetets gång tillgång till NVIDIA 3D Vision 
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som är ett aktivt system, mer om detta i kapitel 2.2.1.1. Dessutom var det enkelt att införskaffa 

anaglyfa glasögon av modell cyan/röd vilket gav oss flera möjligheter med prototypandet, mer 

om detta i kapitel 3. Tekniker som inte har kunnat testas i detta examensarbete är bl.a. 

autostereoskopi, polariserade 3D system och interferensfilter-system. 

1.5 Samarbete 
Detta examensarbete utfördes tillsammans av Henning Bennet och David Lindström. Delar av 

rapporten har skrivits tillsammans men den är uppdelat i varsin problembeskrivning och 

fördjupningsområde. Kapitel 4 är skrivet av Henning Bennet och syftar till att besvara 

frågeställning 1. Kapitel 5 är skrivet av David Lindström och behandlar frågeställning 2. 

Båda två var med vid framtagandet av prototypen som ingick i examensarbetet. 

Löpande i texten används begreppet ”vi” och syftar då till oss båda. 

1.6 Rapportstruktur 
Rapporten är indelad i följande kapitel: 

 

 Inledning: Bakgrund till examensarbetet, problembeskrivning och syftet med rapporten. 

 

 Teori: Teori som är nödvändig för att ge läsaren en grund för att vidare förstå innehållet 

i rapporten. Här behandlas generell teori kring stereoskopisk 3D. 

 

 Prototypen: Analys, arbetsmetodik och implementationsdetaljer angående prototypen 

 

 Optimering för stereoskopisk 3D: Henning Bennets fördjupning inom vad som behöver 

anpassas för att ge användaren en bra upplevelse i ett Stereo 3D-spel. 

 

 Grafikrendering i stereoskopisk 3D: David Lindströms fördjupning om vilka tekniska 

aspekter man behöver ta hänsyn till vid utveckling av spel för Stereo 3D. 

 

 Resultat och diskussion: Här presenteras resultatet och sedan följer en diskussion som 

innefattar slutsatser och funderingar kring arbetet. 
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2. Teori 
Detta kapitel ger en teoretisk grund och går igenom de delar som behövs för att ge läsaren en 

förståelse för ämnet innan fördjupningsdelen av rapporten. 

Myter som ofta florerar när man diskuterar 3D i filmer och spel: 

 20-30% av alla människor kan inte uppfatta stereoskopisk 3D. 

 3D-effekten har direkt inverkan på att åskådare orsakas av huvudvärk när denne utsätts 

för effekten. 

 Åskådare eller spelande person är ovillig att använda glasögon för att ta del av effekten. 

 

Sanningen är den att 3-12% av alla åskådare har problem med sitt binokulärseende [5]. 

Problemet är inte direkt kopplat till stereoskopisk 3D och kan behandlas. Ett fåtal personer kan 

inte uppleva stereoskopisk 3D. Detta är huvudsakligen orsakat av att personen i fråga endast har 

ett fullt funktionellt öga. För att fullt uppleva 3D-effekten måste båda ögonenen användas. 

Hjärnan tar hjälp av båda ögonen och använder infallsvinklarna till bilden för att beräkna djupet 

i bilden och avståndet till de olika objekten i bilden. Många kan uppleva huvudvärk när man 

tittar på en scen som är projicerad med stereoskopisk 3D-teknik. Detta beror oftast i huvudsak 

på att ögonen blir överansträngda. Bilden som visas för åskådaren är inte en tredimensionell bild 

utan i själva verket två bilder i samma scen men från två olika vinklar. Med hjälp av de två 

vinkelförhållanden får ögonen den djupinformation som behövs för att klara av att tolka ett djup 

i den tvådimensionella bilden. Ögonen och hjärnan arbetar febrilt för att skapa en enda bild av 

de bilder som presenteras. När föremål uppfattas röra sig ut från duken vinklas bildernas 

kameror mot varandra. Samtidigt gör åskådarens ögon detsamma. Eftersom åskådarens ögon 

kompenserar för kamerans vinkel måste 3D-effekten användas på rätt sätt. En dåligt producerad 

3D-effekt kan orsaka onormala vinklar för ögonen. För ett ovant öga kan även små effekter 

uppfattas ansträngande. Spänningen som uppstår i ögonmuskler när ögonen försöker anpassa sig 

efter vad de ser kan skapa obehag och besvär. 

1.1 Hur fungerar 3D-effekter 

1.1.1 Tvådimensionellt (2D) 

En tvådimensionell bild är en bild där en kamera visar en bild rakt framifrån. Bilden visas på 

skärmen eller duken i ett och samma bildplan och visas för båda ögonen samtidigt. 

1.1.2 Tredimensionellt (3D) 

För att åstadkomma en tredimensionell bild krävs bildinformation från andra vinklar än rakt 

framifrån. Detta kan åstadkommas på flera vis. Två kameror kan generera varsin bild av samma 

objekt. När kamerorna är placerade på exakt samma plats så blir resultatet detsamma som med 

en ensam kamera. När man placerar de båda kamerorna på ett visst avstånd från varandra och 

riktar dem parallellt med varandra blir resultatet två bilder av samma föremål men med olika 

djupinformation. Från de båda kamerorna får vi bilder med infallsvinkel något från väster 

respektive något från höger. Genom att kombinera de två bilderna kan man dra nytta av djup- 

och vinkelinformationen från de båda bilderna. Genom att korrigera avståndet mellan de båda 

kamerorna påverkar man på hur stort djup föremålet man avbildar ska uppfattas. Genom att 

presentera bild ”A” från den vänstra kameran för det vänstra ögat och bild ”B” för det högra 

ögat utnyttjar man människans förmåga att tolka djup. Genom att analysera och jämföra vinklar 

till föremål tolkar vi det som ett faktiskt djup. Detta kallas stereoskopiskt djupseende. 
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En enskild bild skapad med endast en ensam kamera kan även den uppfattas tredimensionell. 

Detta kallas “Rendered 3D”. Detta innebär att man avbildar en bild med hjälp av en kamera. 

Åskådaren kan med hjälp av färgsättning och perspektiv tolka bilden som en tredimensionell 

bild med djup. Även om färgsättning, perspektiv och form inte innehåller djupinformation kan 

åskådaren med hjälp av en serie av bilder tolka djupet i scenen. 

2.1 Stereoskopisk 3D 

2.1.1 Stereoskopiskt djupseende 

Stereoseende är vår förmåga att kombinera två bilder för att tolka de olika djupen i en scen. 

Detta använder vi oss av dagligen för att avgöra hur långt det är till olika föremål. Man kan se 

ögonen som våra egna två kameror som är förskjutna horisontellt åt höger respektive åt vänster. 

Med hjälp av infallsvinkeln på en punkt i bilden eller omgivningen uppskattar människan ett 

avstånd till punkten i bilden. 

 

2.1.2 Monodjupsignaler 

Hjärnan kan även uppfatta en tredimensionell miljö i en scen som inte använder stereoskopiska 

djupförhållanden. Utan informationen om vinkelförhållanden i en bild finns det andra knep som 

kan användas för att skapa en bättre förståelse för djupförhållanden i bilden. Objektens form, 

färgsättning och perspektiv i förhållande till varandra påverkar alla vår förmåga att uppfatta på 

vilket djup ett föremål i en bild befinner sig. 

 

2.1.2.1 Perspektiv och form 

Positionen och storleken relativt till andra kända föremål hjälper oss att beräkna djupet i bilden. 

För att använda perspektiv och form för detta behöver vi alltså besitta kunskap om något i 

bilden. Exempel på ett föremål som väldigt ofta är känt för åskådaren är horisonten. Horisonten 

i en bild kan användas för att visa på att ett objekt befinner sig långt från betraktaren eller nära. 

Genom att rita ut ett objekt precis vid horisonten, det vill säga där marken möter himlen 

uppfattar vi det som att objektet befinner sig långt bort. Ett föremåls form och storlek kan även 

jämföras relativt med ett annat föremål. Genom åskådarens tidigare kunskap om förhållandet 

mellan två objekt kan man avgöra om föremål befinner sig långt borta eller ej. Ett tydligt 

exempel är om bilden består av ett hus och en människa. Eftersom tidigare kunskap om 

Figur 1 Storlek relativt till horisonten 
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förhållandet mellan de båda objekten säger att huset är större än människan kan man dra 

slutsatser utefter det. Är människan större än huset på bilden kan man dra slutsatsen att huset 

befinner sig längre bort än människan [6]. 

 

 

2.1.2.2 Färgsättning och ljussättning 

När man avser att placera någonting långt bort i en bild kan man använda effekter som i 

verkliga sammanhang beror på vattenpartiklar, smuts eller damm i luften. Genom att rita objekt 

som är tänkta att uppfattas längre bort i bilden suddiga eller 

mörkare så kan man lura ögat att tro att föremålet befinner 

sig långt bort. Människan är inlärd att föremål som uppfattas 

suddigt eller otydlig befinner sig längre bort än föremål som 

visas skarpt och tydligt. Liknande inlärda effekter är 

ljussättning och skuggor. Givet att det finns en ljuskälla i en 

scen så behöver man även ljuspunkter och skuggor på 

föremålen i scenen. Dessa hjälper åskådaren att uppfatta 

föremålens vinkel relativt till ljuskällan [6]. 

 

 

 

2.1.3 Rörelsebaserade djupsignaler 

En viktig term när det gäller rörelsebaserade djupsignaler är Parallax. Parallax är den relativa 

positionen på ett föremål i flera bilder. Man kan även beskriva det som rörelsevektorn för ett 

föremål som rör på sig. Storleken och riktningen på ett föremåls rörelsevektor beskriver 

avståndet på detsamma [7]. 

 

 

 

Figur 2, Oskärpa i horisonten 

Figur 3, Rörelsebaserade djupsignaler 
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Förflyttningar kan bero på att åskådaren eller kamerans position förflyttas. Detta medför att man 

ser föremål i andra vinklar och på andra positioner relativt till sig själv. Alternativet är att 

föremålet förflyttas och åskådarens position är densamma. Medan andra monoskopiska 

djupsignaler baserar sig på att åskådaren har en viss kunskap om någon form av storlek, färg 

eller form på föremålet baserar sig rörelsebaserade djupsignaler endast på förhållandet mellan 

ett föremåls position i olika bilder. Men genom att kombinera kunskap om till exempel hur ett 

föremål brukar röra på sig och rörelsebaserade djupsignaler kan man på ett ännu bättre sätt 

avgöra hur långt bort föremålet befinner sig. Om man till exempel betraktar en fågel på långt 

håll kan man uppfatta det som att den knappt rör på sig. Eftersom vi har viss vetskap om hur 

fort en fågel brukar flyga räknar vi ut hur långt bort eller nära den befinner sig. 

2.1.4 Stereoskopiska djupsignaler 

Stereoskopiska djupsignaler kräver information från två bilder. Med hjälp av 

vinkelinformationen från två kameror på samma bild kan man använda liknande information 

som man gör med rörelsebaserade djupsignaler. Med denna effekt utgår man från att en kamera 

är riktad mot en scen. Om man använder en andra kamera och förskjuter den något i horisontell 

riktning får man två olika infallsvinklar på samma objekt. När man sedan jämför det föremålets 

vinklar relativt till varandra så får man en uppfattning av att objektet befinner sig på ett visst 

djup i bilden. Detta kallas horisontell parallax [7]. 

2.1.5 Parallax 

Parallax är alltså den relativa positionen av ett objekt i olika bilder. Avståndet som föremålet 

har förflyttats när man jämför det i två olika bilder är föremålets parallax. Men effekten kan 

alltså användas på olika sätt och vid olika tillfällen. I första exemplet 2.1.3 används flera på 

varandra följande bilder där man kan tolka föremålets parallax skapat av att föremålet flyttats 

eller att kameran har flyttats. I andra exemplet 2.1.4 är det den horisontella parallaxen på ett 

objekt i två olika bilder som representerar exakt samma tidpunkt med kameror horisontellt 

förskjutna från varandra. Båda en form av parallax [7].  

 

När man betraktar en vanlig platt bild 

behöver vi extra information om hur 

djupförhållanden ser ut. Detta 

presenteras i form av hur mycket ett 

objekt förskjuts mellan två olika bilder 

eller kameror om båda perspektiven 

ritas ut i samma bild. Detta är alltså 

parallaxen. Parallax beskrivs med ett 

tal som kan vara positivt, negativt eller 

noll. Avståndet mellan kamerorna och 

planet på vilket scenen projiceras 

kallas konvergens. Detta är noll-

avståndet och när parallaxen är noll så 

hamnar objekten på samma avstånd 

som skärmen. När objekt placeras 

närmre kameran än 

konvergensavståndet (v3) uppfattas 

objektet som att det kommer ut ur 

skärmen. På samma sätt uppfattas det 

längre bort när det rör sig längre ifrån 

konvergensavståndet (v1) [8]. 

Figur 4, Kameraseparation, konvergens och parallax 
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2.2 Tekniska lösningar för stereoskopisk 3D 
Det finns olika tekniker för att skapa en stereoskopisk 3D effekt. Dessa delas in i två kategorier, 

aktiva och passiva. Aktiva system har en elektronik som interagerar med en skärm. Passiva 

system filtrerar ut en bild till respektive öga från en bildström [9]. Båda teknikerna handlar dock 

om att visa en bild för vänster öga, och en bild för höger öga. 

2.2.1 Aktiva system 

Aktiva slutarglasögon är en teknik för att skapa stereoskopisk 3D effekt. Den fungerar genom 

att först presentera den avsedda bilden endast för vänster öga medan synen på höger öga är 

blockerad, därefter blockeras synen för vänster öga medan den andra bilden visas för höger öga. 

Glasögonen alternerar alltså mellan att blockera bilden för ett öga i taget. Detta sker i en lämplig 

frekvens som synkroniseras med skärmens uppdateringsfrekvens. En skärm med en 

uppdateringsfrekvens på 120 Hz innebär att vardera öga får 60 bilder per sekund [10]. Då 

upplevs det som att bilderna smälter ihop och skapar den stereoskopiska effekten, se Figur 5. 

 

Figur 5: Bildalternerande mellan vänster och höger öga 

2.2.1.1 NVIDIA 3D Vision 

3D Vision är en produkt som NVIDIA utvecklat för PC-användare. Produkten består av aktiva 

slutarglasögon, en IR-sändare, och kablar för att ansluta IR-sändare via USB samt laddare till 

glasögonen, se Figur 6. 

NVIDIA 3D Vision är ett aktivt system. Vardera lins i glasögonen har en uppdateringsfrekvens 

på 60 Hz. Glasögonen hinner alltså blockera och avblockera bilden 60 gånger per sekund. När 

båda linserna alternerar mellan att visa och inte visa bilden innebär det en frekvens på 120 Hz, 

alltså krävs det en skärm som klarar minst 120 Hz uppdateringsfrekvens för att köra NVIDIA 

3D Vision [11]. 

IR-sändaren används för att synkronisera glasögonen med skärmens uppdateringsfrekvens, så 

att vänster bild visas på skärmen när vänster lins är transparent och höger lins är ogenomskinlig. 

Detta upprepas omvänt för höger lins [12]. 
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Figur 6: NVIDIA 3D Vision-systemet 

NVIDIA 3D Vision har en mjukvarudrivrutin som kopplar in sig i renderingskedjan mot 

grafikkortet för att skapa en stereoskopisk effekt. Se kapitel 5.2 för en mer teknisk beskrivning 

av hur det fungerar. En förenklad förklaring är att varje scen renderas och ritas ut på skärmen 

två gånger, en för vänster öga och en för höger öga. Detta innebär en halvering av antalet bilder 

per sekund. Om man skulle pausa spelet eller ta en skärmdump skulle man endast se en helt 

vanlig 2D bild, antingen den vänstra eller högra bilden. 

Linserna i de aktiva slutarglasögonen innehåller ett lager av flytande kristaller med egenskapen 

att de blir ogenomskinliga när ström tillförs, annars är de transparenta. Flytande kristaller 

används även i skärmar av typen LCD (liquid crystal display). För att tillföra ström till de 

flytande kristallerna behövs ett batteri i glasögonen, och en krets som hanterar mottagning av 

IR-signalen samt styrningen av strömtillförsel. 

2.2.1.2 Fördelar med ett aktivt 3D system 

Aktiva flytande kristall-glasögon är till skillnad från anaglyfglasögon färgneutrala, vilket 

möjliggör en 3D effekt med fullt färgspektrum. Aktiva 3D system kan utnyttja fulla 

upplösningen på skärmen genom att kombinera bilderna över tiden, medan polariserade passiva 

system endast kan utnyttja halva upplösningen eftersom två bilder sammanfogas [13]. 

2.2.1.3 Nackdelar med ett aktivt 3D system 

Blinkande kan upplevas om man inte har tillräckligt hög uppdateringsfrekvens, men moderna 

slutarglasögon och skärmar har tillräckligt snabb uppdatering för att eliminera detta problem. 

Aktiva slutarglasögon stänger ute ljuset hälften av tiden, de är dessutom lite mörkare även när i 

transparent läge eftersom de är polariserade. Detta orsakar en effekt liknande att titta på TV med 

solglasögon, vilket gör att bilden upplevs som mörkare. 

Vid stora skillnader mellan vänster och höger bild som skall visas på skärmen kan det uppstå 

överhörning (crosstalk), som beror på att LCD panelens pixlar inte hinner ändras helt, t.ex. 

mellan svart till vitt under den tid som separerar ena ögats bild från det andra. 

Bilduppdateringsfrekvensen behöver dubbleras jämfört med 2D, anaglyfa eller polariserade 

system. Detta ökar kraven på hårdvaran som då blir dyrare. Slutarglasögon är dyrare än anaglyf 

och polariserade glasögon, och även mer känsliga för stötar och slag p.g.a. integrerad 

elektronik. Eftersom slutarglasögonen har integrerad elektronik och batterier så är de tyngre än 

vanliga glasögon. Detta behöver inte vara ett problem eftersom utvecklingen mot mindre och 

lättare komponenter ständigt pågår. Kompatibilitetsproblem finns mellan olika märken eftersom 

det inte finns en gemensam standard som specificerar ett protokoll mellan skärm och glasögon 

[13]. 
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2.2.2 Passiva system 

Det finns olika tekniker som passar in som passiva stereo 3D system. Polariserade 3D-system, 

interferensfilter system, anaglyf-system, chromadepth-system, pulrich metoden och över/under 

format [9]. I denna rapport beskrivs endast de tre förstnämnda teknikerna. 

2.2.2.1 Polariserade 3D system 

Dessa system baseras på polariserade glasögon som begränsar ljuset till vardera öga. Två bilder 

projiceras överlappande på samma skärm genom olikt polariserade filter. Användaren har sedan 

ett par glasögon vars linser är polariserade. Vardera filter i linserna släpper endast igenom ljuset 

som har samma polarisation som filtret och stänger ute ljuset som är polariserat i motsatt 

riktning, vilket gör att vardera öga ser två olika bilder. 

Det går att polarisera ena linsen horisontellt och den andra vertikalt, se Figur 7. Det kräver dock 

att användaren har huvudet precis rakt annars släpps inte allt ljus in genom filtret, därför är det 

av praktiska skäl inte så användbart på t.ex. en biograf. 

 

Figur 7: Linjär polarisation 

En annan teknik är att projicera cirkulärpolariserat ljus. Ett cirkulärpolariserande filter kan 

användas både för att skapa cirkulärt polariserat ljus eller för att selektivt absorbera endast 

medurs eller moturs cirkulärt polariserat ljus. Detta gör det lämpligt för användning till att 

filtrera ut vänster bild och höger bild till varsitt öga. Cirkulärpolariserade glasögon används i 

moderna biografsystem och linserna i dessa glasögon är uppbyggda av två filter. Ytterst är ett 

lager som kallas λ/4-platta (eng. Quarter wave plate) som konverterar det cirkulärt polariserade 

ljuset till linjärt polariserat ljus [14] [15]. De fysikaliska detaljerna kring hur det fungerar 

beskrivs inte djupare i denna rapport, men tekniken tas upp här för rapportens fullständighet. 

Efter λ/4-plattan sitter ett linjärt polariserat filter med 45° vinkel vridet i samma plan som 

plattan [16], se Figur 8. 

För cirkulärpolariserade 3D-glasögon innebär det att de två linserna har olika positionering av 

antingen λ/4-plattan eller det linjärpolariserade filtret. Genom att rotera ett av dessa filter 90° 

kring axeln i ljuset riktning får man en lins som blockerar medurs cirkulärpolariserat ljus, men 

släpper igenom moturs cirkulärpolariserat ljus, och den andra tvärt om. Ena linsen är alltså 

konfigurerad för medurs cirkulärpolariserat ljus och den andra för moturs cirkulärpolariserat 

ljus. På så vis kan man med hjälp av två olika projektorer med olika polariserat ljus skapa en 

bild för vardera öga. Denna teknik är implementerad på biografer idag av företag som t.ex. 

RealD, MasterImage [17] [18]. 
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Figur 8: Cirkulärpolariserat ljus 

 

2.2.2.2 Interferensfilter 3D system 

Ett annat sätt att utskilja vänster och höger bild är att använda olika våglängder för färgerna röd, 

grön och blå (RGB) för vardera bild, en teknik kallad våglängdsmultiplexering. Detta kräver att 

både glasögonen och projektorn har speciella trippelbands-interferensfilter (eng. dichromatic 

filter) som endast släpper igenom ljus inom tre olika smala våglängdsspann. Detta lämpar sig 

väl för det mänskliga ögat eftersom det har tre typer av färgreceptorer samhöriga med färgerna 

röd, grön och blå. Våglängdsspannet för synligt ljus är ca 400-700nm. Det mänskliga ögats tre 

receptortyper för färgerna röd, grön och blå har vardera ett känslighetsspann på ca 50nm [19]. 

Det är detta som avgör hur brett spann interferensfiltret kan ha för respektive färg. T.ex. för 

färgen blå kan vänstra linsen på interferensfilterglasögonen vara anpassat för ett våglängdsspann 

mellan 425-450nm, och den högra linsen anpassat för våglängdsspannet 450-475nm. Se Figur 9. 

Med denna teknik får varje öga en bild med full färg och upplösning, till skillnad från t.ex. 

anaglyfa system. Bilden behöver inte projiceras på en dyr silverduk som för cirkulärpolariserade 

system som används på biografer, utan våglängdsmultiplexering fungerar bra på en vit duk. 

Men det är dyrare att producera glasögonen med interferensfilter jämfört med 

cirkulärpolariserade filter. 
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Figur 9: Schematisk bild över ett interferensfiltersystem, Infitec 

Infitec™ utvecklar stereoprojektorsystem som baseras på interferensfilterteknik [19] [20]. Deras 

teknik möjliggör att det går att använda vanliga projektorer för hemmabruk. Det krävs två 

projektorer och två olika interferensfilter som monteras utanpå vardera projektorlins. Det går 

sedan att projicera bilden på en vit vägg eller vit filmduk. Det kräver speciella glasögon med 

motsvarande filter likt de som monterades på projektorn. Bilden ovan (Figur 9) visar dock ett 

system där interferensfiltret har installerats inuti projektorn precis framför projektorlampan, i 

övrigt är principen den samma för hemmasystem. 

2.2.2.3 Anaglyfa 3D system 

Denna teknik går tillbaka ända till mitten av 1800-talet då Wilhelm Rollman uppfann principen 

med anaglyfa glasögon. Tekniken går ut på att användaren har glasögon med två olikfärgade 

linser. Det är vanligt med kompletterande färger för vänster och höger lins, standard idag är röd 

för vänster lins och cyan (blå och grön) för den högra. Det röda filtret släpper då endast igenom 

det röda ljuset och den högra linsen släpper endast igenom blått och grönt ljus, se Figur 10. 

Detta möjliggör att skapa stereoskopisk 3D genom att t.ex. projicera en bild för vänster öga som 

endast innehåller det röda färgspektrat och en annan bild med endast det gröna och blåa 

färgspektrat. Dessa sammanfogas sedan i synbarken och skapar den stereoskopiska effekten 

[21]. 
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Figur 10: Ett projektorsystem för anaglyf 3D 

Det finns olika typer av anaglyfa 3D glasögon. Några exempel är röd-cyan, röd-grön (den äldsta 

varianten), grön-magenta (magenta är röd och blå) kallad trioscopic och magenta-cyan [22], se 

Figur 11. Vid användande av röd-cyan upplever man inte den röda färgen i bilden. Detta beror 

på att rött upplevs som vitt genom den röda linsen, och som svart genom cyan linsen. Däremot 

upplevs både blå och grön färg genom cyan linsen. Den totala bilden som hjärnan skapar baserat 

på dessa två innehåller alltså endast blå och grön färg, vilket är en stor nackdel med 

anaglyfglasögon att de inte återger hela färgspektrat. Däremot fungerar de utmärkt för svartvita 

bilder. En annan nackdel med anaglyfglasögon är att de ger upphov till spökbilder (eng. 

ghosting), alltså att en färgkanal av bilden som skulle visas för ett öga läcker igenom lite till det 

andra ögat. T.ex. kanske man ser lite av den blåa färgkanalen genom den röda linsen (vänstra 

linsen), men den bilden var tänkt endast för högra cyanlinsen. Detta försämrar illusionen av en 

tredimensionell bild [23]. 

 

Figur 11: Anaglyfa 3D-glasögon, t.v. cyan-röd, t.h. grön-magenta 

Anaglyfa glasögon är billiga att tillverka och paketeras ibland med i serietidningar för att titta på 

anaglyfbilder. De används även av professionella S3D-videoredigerare där det är viktigt att 

fokusera på en bra upplevelse med avseende på djupet i bilden [6]. I efterproduktionen av en 3D 

film handlar stor del av jobbet om djupkorrektion och djupplacering i scenen, detta jobb kräver 

inte färgbilder och lämpar sig väl för anaglyfglasögon. Men anaglyfglasögon är inte att föredra 

vid spelande eller att titta på film med. 

Det mest positiva med anaglyftekniken är att det relativt enkelt och billigt går att skapa anaglyf 

3D med hjälp av en datorskärm, projektor eller t.o.m. en mobiltelefon så som testades i detta 

examensarbete. 
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2.2.3 Autostereoskopi 

Till skillnad från teknikerna som beskrivits i tidigare kapitel, så kräver inte autostereoskopi att 

användaren bär speciella glasögon eller annan optisk utrustning. Det finns olika typer av 

autostereoskopiska bildskärmar, två-vy skärm, huvudföljande (eng. Head tracked display) 

skärm normalt anpassad för två-vyer och multivyskärmar med tre eller fler vyer. 

Ett sätt att tillverka en två-vy spatialt multiplexerad autostereoskopisk skärm (en skärm som 

visar två bilder/vyer samtidigt) är att placera cylindriska smålinser framför pixelrastret. Detta 

styr ljuset från angränsande pixelkolumner till olika visningsslitsar (eng. viewing slots) så att 

användarens vardera öga ser varannan pixelkolumn om man befinner sig på ett specifikt 

avstånd. 

Ett annat sätt är att placera en parallax barriär (eng. parallax barrier) framför pixelrastret så att 

vardera öga ser ljuset från varannan pixelkolumn. Denna teknik används av t.ex. Nintendo 3DS 

spelkonsolen. På Nintendo 3DS finns ett lager i skärmen som består av växlande flytande 

kristaller (eng. switching liquid crystals) som går att aktivera eller stänga av med ett reglage 

[24]. När detta lager är aktiverat fungerar det som en parallax barriär som separerar ljuset till två 

bilder [25]. 

 

 

Figur 12: Två tekniker att skapa två-vy spatialmultiplexerad autostereoskopisk 3D 

Båda dessa skärmtyper innebär att bildens upplösning halveras på bredden, om man t.ex. har en 

skärm med 1280x720 pixlar, 720P HDTV upplösning, så måste 1280/2 = 640st pixlar i bredd 

användas för att rendera bilden för vänster öga, och likaså 640 pixlar för högra ögats bild. Man 

får alltså två bilder med upplösning 640x720, alltså ingen förlust av upplösning i höjdled. 

En huvudföljande skärm kan ytterligare förhöja upplevelsen eftersom den kan byta plats på 

pixelkolumnerna när användaren t.ex. rör sitt huvud i sidled. Detta skulle annars orsaka en 

pseudoskopisk effekt (en optisk effekt som reverserar djupseendet och gör att objekt ser ut att 

vara ut-och-in) [26]. Det går även att bygga huvudföljande autostereoskopiska system där 

projektorn fysiskt rör sig bakom en parallax barriär baserat på vart användaren befinner sig. 

Det finns även autostereoskopiska multi-vy system som möjliggör flera betraktningsvinklar 

[27]. 
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3. Prototypen 
För att den teoretiska kunskapen skulle kunna appliceras på något utvecklades en prototyp till 

ett spelkoncept som fanns sedan tidigare. Prototypen kallades Kodo 3D och utvecklades för att 

skapa förutsättningar för att kunna bygga ut spelplattformen och lägga till funktionalitet. Detta 

för att med tiden kunna förbättra och optimera den stereoskopiska 3D-känslan. Detta kapitel 

innehåller en plattformsanalys och därefter beskrivs utvecklingsprocessen och vilka metoder 

som använts. 

3.1 Om spelet 
Spelet som det utvecklades en prototyp till heter Kodo 3D. Grundkonceptet i Kodo är att man 

styr sin karaktär (en Kodo) med endast en knapp, även kallat ett ”one button game”. Din Kodo 

roterar hela tiden och när du klickar på knappen så hoppar man i den riktning man står just då. 

Man förflyttar sig över en spelplan liknande ett schackbräde. 

Det kan spelas i enspelarläge eller flerspelarläge. I enspelarläget skall man navigera från start 

till mål genom en sorts labyrint. Det finns hinder på vägen som t.ex. spikar i marken som du 

måste avaktivera genom att ställa dig själv eller en låda på en knapp. Man flyttar lådor genom 

att hoppa mot dem och putta dem i den riktning du hoppar. Du måste också undvika fiender som 

äter upp dig om de hoppar på dig.  

I flerspelarläget styr varje spelare sin egen Kodo genom en knapp på t.ex. tangentbordet, eller 

knapp på skärmen om det är en mobil eller surfplatta. Konceptet är detsamma; din Kodo roterar 

hela tiden och när du klickar på din knapp hoppar den ett steg i den riktningen. I flerspelarläget 

går det ut på att hoppa till samma ruta som din motspelare står på, då äter din Kodo upp 

motspelaren och du får ett poäng. Den som först når en viss poänggräns vinner omgången. 

3.2 Utrustning 
Under examensarbetet på Fabrication Games hade vi tillgång till en BenQ 24” skärm med en 

uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en dator utrustad med ett NVIDIA grafikkort. Vi hade 

också tillgång till NVIDIAs 3D Vision system för att kunna utvärdera stereoskopisk 3D, se 

kapitel 2.2.1.1 för detaljer om systemet. 

Genom ett samarbete mellan Fabrication Games och NVIDIA fick vi också 

utvecklingsutrustning baserat på Tegra 2 processorn (Dual Core ARM® Cortex-A9 Symmetric 

MPCore™ processor), med en hastighet på upp till 1,2 GHz. Utvecklarpaketet var utrustat med 

1 GB ramminne, se Figur 13. När detta examensarbete utfördes våren 2011 hade inga 

konsumentprodukter med Tegra 2 processorn släppts ännu.  

Det fanns även tillgång till diverse olika Android-baserade mobiltelefoner eftersom företaget 

använde dessa för att testa spelen som de utvecklade. 

I övrigt fanns det tillgång till flera bärbara datorer avsedda för spelutveckling. Den vanligaste 

utvecklingsmiljön var Windows med Visual Studio 2010 eller Eclipse (Helios release) [28] som 

kodeditor och byggverktyg beroende på vilken plattform man kompilerade mot.  
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Figur 13: Baksidan av NVIDIAs Tegra2 utvecklingsutrustning 

3.3 Plattformsanalys 
Med stöd och resurser från Fabrication Games utfördes en analys om vilken plattform som 

lämpar sig bäst för att utveckla spel för stereoskopisk 3D. Ett önskemål från företaget var att 

plattformen skulle möjliggöra att köra spelet på en mobiltelefon eller surfplatta, med slutmål att 

kunna köras på Tegra 2 utvecklingsutrustningen. I dessa nedanstående kapitel beskrivs de olika 

metoder vi kom fram till. 

3.3.1 Unity 

Unity [29] är en multiplattforms-spelmotor och utvecklingsverktyg som kan användas för att 

utveckla PC-spel, mobilspel, webbplatser, eller andra grafiska simuleringar. Den stora fördelen 

med Unity är dess portabilitet. Det finns stöd för Direct3D, OpenGL och OpenGL ES beroende 

på vilken plattform du utvecklar mot. Editorn har ett genomtänkt grafisk gränssnitt så att även 

nya utvecklare utan någon större erfarenhet av programmering skall kunna göra spel, se Figur 

14. Men det går att arbeta med i princip endast kod om man önskar, programmeringsspråket är 

då C# eller JavaScript. 

För att kunna använda NVIDIAs 3D Vision behöver man en prototyp som går att köra i 

Direct3D eftersom det är det enda API som stöds. Det beror på att NVIDIA 3D Vision kopplar 

in sig på Direct3Ds API för att rendera en scen för vardera öga, mer om detta i kapitel 5.2. 

Fördelen med Unity är att det har stöd för att bygga och testa spelet med Direct3D, vilket 

möjliggör tester med NVIDIA 3D Vision.  

Nackdelen är att prototypen inte skulle baseras på Fabrication Games egna ramverk kallat 

Platform Common, vilket försvårar vidareutveckling av prototypen efter examensarbetets slut. 

Det skulle även krävas en licens (gällde Unity 3.3) för att porta spelet till en Android-telefon 

eller Tegra 2 utvecklingsutrustningen. Dessutom hade inte Fabrication Games jobbat så mycket 

med Unity vid den här tidpunkten, vilket skulle innebära mindre stöd till oss från företaget. 
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Figur 14: Unity 3D utvecklingsmiljö 

För att utvärdera om det var rätt väg att gå skapades en enkel prototyp, se Figur 15. Syftet med 

denna var att se hur enkelt det gick att komma igång och skapa ett spel, samt vilka 

förutsättningar som fanns för att testa stereoskopisk 3D med hjälp av Unity.  

 

 

Figur 15: Tidig version av en Kodo-prototyp i Unity 3D 

3.3.2 Platform Common 

Platform Common är ett ramverk framtaget av Fabrication Games (nu King) för att underlätta 

spelutveckling till flera plattformar. Det möjliggör enkel distribuering av spel till iPhone/iPad, 

Windows, och konsolen Zeebo. Det fanns även grundläggande stöd för Android-

operativsystemet. Det var dock inte fullständigt, t.ex. saknades ljudhantering i Android. 

Ramverket tillhandahåller stöd för bl.a. modellinläsning, animering, ljudeffekter. Syftet med 
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ramverket är att återanvända funktionalitet från olika spel. Det vill säga funktionspaket som 

behövs till ett specifikt spel generaliseras och flyttas in i spelmotor- ramverket Platform 

Common. Det blir som ett bra-att-ha bibliotek för spelutveckling som byggs upp med tiden. 

Fördelen med Platform Common är att det finns mycket färdiga funktionspaket som kan 

användas till prototypen. Det finns dessutom en bred kunskapsbas bland de anställda på 

Fabrication Games om hur man använder ramverket. Det möjliggör att enkelt distribuera 

prototypen till valfri plattform. Om prototypen baseras på Platform Common blir det lättare för 

företaget att vidareutveckla den efter examensarbetets slut och möjligen färdigställa en riktig 

produkt.  

Den största nackdelen är att det inte finns stöd för Direct3D utan endast OpenGL/OpenGL ES i 

Platform Common. Detta innebär att vi inte kommer kunna testa prototypen med NVIDIAs 3D 

Vision system. En annan nackdel är att det skulle krävas att vi implementerar de funktioner som 

behövs för att vi skall kunna distribuera spelet till Android. 

För att kunna testa stereoskopisk 3D med en prototyp baserad på Platform Common skulle det 

behöva tas fram egen funktionalitet för att rendera spelet i stereoskopisk 3D i OpenGL. 

 

Ramverket baseras på C++ kod och det fanns stöd för att distribuera spelet på iPhone eller Ipad. 

Det fanns även viss påbörjad funktion för att köra på en Android-plattform. Tanken var då att 

man tar kodbasen och exporterar den till ett Java Native Interface-projekt, se kapitel 3.5.3.  

 

3.4 Utvecklingsprocessen 
Den första fasen i utvecklingsprocessen var plattformsanalysen. Efter några dagars arbete med 

Unity prototypen och förstudier i utveckling på Platform Common så presenterades för- och 

nackdelarna med de två alternativen för företaget.  

Det bestämdes då att inte gå vidare med prototypen i Unity, utan istället satsa på en prototyp 

baserad på Platform Common. Beslutet togs tillsammans med uppdragsgivaren eftersom 

startsträckan för att komma igång med Unity blev för lång för ett examensarbete och att de 

hellre såg att vi använde deras ramverk Platform Common. En anledning till beslutet var att det 

skulle möjliggöra enklare återanvändning av koden eller vidareutveckling av prototypen även 

efter examensarbetet. 

Innan vi avbröt arbetet hann vi testa den tidiga versionen av prototypen utvecklad i Unity 

tillsammans med NVIDIA 3D Vision. Det visade sig fungera utan problem om man körde spelet 

i fullskärm och gjorde en distribution som körde Direct3D. 

3.4.1 Tidigare Kodo prototyper 

Nästa steg var att titta på versioner av Kodo från tidigare examensarbeten. Tidigare 

examensarbeten hos Fabrication Games av M. Olson [30] och M. Nyström [31] involverade 

också framtagande av en prototyp av Kodo. Den var dock utvecklad i Airplay SDK (numera 

Marmalade [32]). Efter en analys av vad som gick att återanvända kom vi fram till att det inte 

skulle ge så mycket att försöka sätta oss in i deras kodbas. Däremot kunde vi återanvända vissa 

modeller, texturer och ljud från deras prototyp. Fabrication Games hade låtit sin designer, och 

ljudproducent stötta föregående examensarbeten så det var högkvalitativt material. 

3.4.2 Första ansats med Platform Common 

Platform Common hade vid tiden för examensarbetet en väl utbyggd kodbas, men det fanns 

ingen separat dokumentation för hur det kunde användas. Därför var det enklaste sättet att lära 

sig det genom att titta på andra spel som var baserade på ramverket, för att se exempelkod. Efter 

hjälp från handledaren kom vi igång och tittade på ett befintligt spel. Vi började med att 

analysera hur vi skulle strukturera koden för att underlätta arbetet. 

Vi valde följande kodstruktur för vår Kodo prototyp: 
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 Event 

 Gamecore 

 GamePlay 

o GameObjects 

o Level 

 GUI 

o Button 

o Game 

o Menu 

 Renderers 

 Updaters 

 Util 

o BoostWrappers 

o Wrapper 

o XML 

 

Dessa kataloger användes för att lättare få en överblick över koden och underlätta samarbete 

genom att man enklare kunde arbeta på olika delar samtidigt. Därefter växte prototypen fram i 

en blandning av iterativ och inkrementell utveckling, se Figur 16. Iterativ i den bemärkelsen att 

befintliga delar förbättrades med tiden och inkrementell eftersom funktioner lades till en i taget. 

Detta arbetssätt användes för att se till att hela tiden ha en körbar prototyp och undvika alltför 

stora och potentiellt buggiga tillägg. Eftersom utvecklingen skedde i ett nära samarbete 

underlättade det att ofta dela med sig av sin kod. 

 

 

Figur 16: Tidig version av prototypen utvecklad med Platform Common 

 

3.4.3 Hantera skapande av banor 

För att kunna bygga olika banor/nivåer på ett enkelt sätt testades två olika verktyg som 

Fabrication Games hade arbetat med tidigare, Mappy [33] och Tiled [34]. Spelplanen i Kodo är 

uppbyggd som ett rutnät och varje ruta kan ha olika textur, de kan vara placerade på olika 
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höjdnivåer, och på en ruta kan det finnas en låda eller t.ex. taggar. Vi behövde ett sätt att kunna 

skapa och representera en sådan spelplan i ett verktyg, och sedan kunna exportera den 

informationen till XML-format. Denna XML-fil kan sedan läsas in i spelet och användas för att 

placera ut och rendera rätt sak på rätt plats, se Figur 17. Det fanns kod för inläsning av XML-

filer men den hade inte använts tillsammans med Tiled. Den fil som exporteras från Tiled är en 

.tmx-fil som är en läsbar textfil som följer XML version 1.0 formatet. Därför behövdes det 

göras vissa anpassningar för att få inläsningsfunktionen att acceptera den XML-fil som hade 

exporterats från Tiled.  

 

 

Figur 17: Kodo-spelplan skapad i Tiled 

 

3.4.4 Spellogiken 

Huvudelement i spellogiken består av Kodos, lådor, taggar som åker upp och ner ur marken 

samt banans uppbyggnad. Det utökades mot slutet av prototypandet med speciella 

förmågeobjekt som t.ex. kunde göra din Kodo snabbare eller större när du åt upp 

förmågeobjektet som placerats ut på en slumpmässig plats på banan. 

Varje Kodo kan befinna sig i olika tillstånd, t.ex. vila, hoppa, bli dödad, eller vara död. I dessa 

tillstånd skall modellen animeras olika och ett tillhörande ljud skall spelas upp.  

Lådor kan puttas framåt av en Kodo genom att man hoppar mot dem, och om en Kodo puttar en 

låda till kanten på banan så skall Kodon och lådan byta plats precis innan lådan är på väg att 

hamna utanför. Denna logik förhindrar att objekt puttas av kartan. Det går heller inte att hoppa 

av kartan med sin Kodo. 

På banan finns det taggar som åker upp och ner med jämna mellanrum och ifall en Kodo skulle 

stå på den rutan när taggarna åker upp så dör den. Till dessa taggar finns också knappar som 

man antingen kan stå på eller putta en låda på för att stoppa taggarna från att röra sig. Detta är 

en del av spellogiken för att skapa en hinderbana för enspelarläget. 

En turordningsbaserad design i koden används för att styra dessa beteenden. Vid varje 

uppdateringscykel uppdateras först listan med Kodos och alla förflyttningar utförs (här 

kontrolleras också om man hoppat på en knapp eller tagg), sedan uppdateras listan med lådor 

för att se om någon blivit puttad. Därefter uppdateras alla objekt på banan som är animerade, 
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t.ex. taggar och förmågeobjekten. Sist uppdateras användargränssnittet som innehåller namn och 

en poängtavla. 

I senare versioner av prototypen lades även till hantering av olika höjdnivåer, en Kodo kunde 

röra sig uppför en trappa ett steg i taget. Där behövdes logik för att kontrollera att man inte 

försökte hoppade upp på en flera stegs hög nivå från sidan av en trappa, se Figur 18. 

 

 

Figur 18: Prototyp innehållandes lådor, trappor och olika texturer 

3.4.5 Användargränssnitt 

Det behövs någon typ av gränssnitt för att styra spelet. Vid enspelarläget kan man klicka var 

som helst på skärmen för att hoppa med sin Kodo, då behövs ingen speciell knapp. Däremot vid 

flerspelarläget på t.ex. en surfplatta behöver man ha en knapp för vardera Kodo som någon skall 

styra, se Figur 18. 

En knapp för att pausa spelet lades till, samt en knapp för att gå till menyn för att starta en ny 

omgång eller stänga av spelet. I senare versioner av prototypen, när stereoskopisk 3D-

implementationen fanns på plats, så användes poängtavlan som en knapp för att byta mellan 

vanlig 3D eller stereoskopisk 3D. 

3.4.6 Skapande av StereoCamera 

Vi hade kommit till ett stadie då vi ville testa att rendera spelet i stereoskopisk 3D. Den metod 

som är enklast för att testa stereoskopisk 3D på en mobiltelefon är anaglyf 3D, se kapitel 

2.2.2.3. 

Eftersom prototypen är baserad på Platform Common sker renderingen med OpenGL. 

Konceptet med att rendera anaglyf 3D med OpenGL baseras på att man har två olika kameror 

med varsitt vyfält (eng. frustums), ett för varje öga, implementationen för detta är bifogad i 

Appendix I. Dessa behöver justeras i sidled så att avståndet mellan dem representerar avståndet 

mellan ögonen. Avståndet kan variera mellan ca 3 cm för barn till ca 6.5 cm för en vuxen 

person [35]. Man kan dock inte bara vinkla in kamerorna mot samma mål eftersom 

projektionsplanen då inte stämmer överens. Därför behöver man justera kamerornas vyfält (eng. 

frustum) så att projektionsplanen (de virtuella skärmarna) sammanfaller och ger en korrekt 

stereoskopisk 3D effekt, läs mer om detta i kapitel 4. 
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3.5 Portning till Android 
Tegra 2-utvecklingsutrustningen baseras på operativsystemet Android. I det operativsystemet är 

det tänkt att program främst skall utvecklas i Java. För att kunna köra prototypen där behövde 

den portas till Android. Problemet var att prototypen hade utvecklats i C++ eftersom ramverket 

Platform Common baseras på C++, se kapitel 3.3.2. För att lösa detta problem användes Java 

Native Interface (JNI) för att möjliggöra exekvering av C++ kod i en Java miljö. Detta beskrivs 

mer ingående i nedanstående kapitel. 

3.5.1 Android 

Operativsystemet Android är ett av de mest använda operativsystemen för mobila enheter [36]. 

Det distribueras av Google och baseras på öppen källkod. Det innebär att varje enskild 

utvecklare kan bidra till utvecklingen och själv ändra något som denne vill ha på sin egen 

plattform. 

Operativsystemet är baserat på en Linuxkärna och är utvecklat för mobila plattformar så som 

mobiltelefoner och surfplattor. Android består även av middleware och applikationer. Androids 

middleware är ett API som bistår med lätta och kraftfulla verktyg till nya såväl som erfarna 

programmerare som ämnar utveckla applikationer för t.ex. mobiltelefoner. Programvaran består 

av olika Java-applikationer [37]. Programmeringsspråket som används är därför primärt Java. 

Men andra programmeringsspråk går även att använda. Prototypen i detta examensarbete är 

utvecklat i C++ och använder en översättning till Java när anrop till mobilplattformen ska göras. 

3.5.2 Java Virtual Machine 

Java Virtual Machine (JVM) är en abstrakt virtuell maskin där man exekverar sina Java-

program [38]. Det är också en specifikation som tillhandahåller en exekveringsmiljö där Java 

byte-kod kan köras. Den är tänkt som ett abstraktionslager mot hårdvara och maskinnära 

detaljer t.ex. hur minnesarean ser ut. Fördelen med JVM är att det förenklar utvecklingen av ett 

program som skall fungera på flera plattformar.  

Utveckling av applikationer till mobiltelefoner med operativsystemet Android görs i regel i det 

objektorienterade språket Java, men undantag kan förekomma då applikationen till huvudsak 

utvecklas i mer hårdvarunära språk, som till exempel C eller C++. För att möjliggöra detta 

använder man ett ramverk som heter Java Native Interface (JNI). Ramverket möjliggör 

kommunikation mellan Java och andra programmeringsspråk. Ramverket används när projektet 

är utvecklat i ett annat språk än Java, men det kan även gälla för Javaprojekt. Det kan lösa 

situationer där applikationen inte kan skrivas endast i Java. Beroende på vilken plattform man 

utvecklar till så kanske Java inte har stöd för viss funktionalitet på den plattformen. Ramverket 

används även för att ändra eller importera andra projekt. Till exempel om man vill importera en 

applikation implementerad i C++ till en annan plattform för att köra den i Java. Genom att 

importera projektets exporterade bibliotek kan man anpassa applikationen till exempelvis en 

Android-mobiltelefon. 
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3.5.3 Java Native Interface 

Java Native Interface (JNI) gör det möjligt att använda till exempel olika bibliotek, frameworks 

och liknande resurser implementerade i andra språk än Java i Javaapplikationen, se Figur 19.  

 

Figur 19: JNI mellan C++ och Java 

När man använder en Java Native Interface resurs är det ofta för att få tillgång till färdiga 

moduler. Det kan handla om I/O, ljudkontroll, eller plattformsspecifika API man utvecklar mot 

[39]. En stor fördel med JNI är att man ofta kan använda en färdig modul över olika plattformar. 

En resurs som är färdigutvecklad och används i en applikation skriven i C/C++ kan med JNI 

även användas i en Javaapplikation. 

Under examensarbetet utvecklades prototypen i C++ med Platform Common-ramverket. Den 

färdiga prototypen exporterades sedan i form av objektfiler tillsammans med grafik- och 

ljudresurser. Den exporterade prototypen kan sedan köras på Android. Där användes JNI för att 

kommunicera mellan Android-plattformen och prototypen. 

 

3.5.4 Prototypen med JNI 

För att kunna köra prototypen på en Android-telefon eller Tegra 2 utvecklingsutrustningen 

behövdes ett gränssnitt mot Androids Java API. Ett minimum för att kunna använda prototypen 

i Android var att den skulle starta, uppdateras vid varje bilduppdatering och man skulle kunna 

ge input genom att klicka på skärmen. 

Därför exponerade vi funktionerna init, step och onTouchEvent, se Figur 20. 

 

extern "C" { 
    JNIEXPORT void JNICALL Java_com_android_kodo_GL2JNILib_init(JNIEnv * 

env, jobject obj, jint width, jint height); 
 

    JNIEXPORT void JNICALL Java_com_android_kodo_GL2JNILib_step(JNIEnv * 

env, jobject obj); 
 

    JNIEXPORT void JNICALL 

Java_com_android_kodo_GL2JNILib_onTouchEvent(JNIEnv * env, jobject obj, 

jint id, jint event, jint x, jint y); 
}; 

 

Figur 20: JNI exponerade funktioner 
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För varje exponerad funktion gör JNI en koppling mellan Javas API och en headerfil i C++. 

Därefter implementeras funktionerna till headerfilen i C++. I prototypen implementerades alltså 

hantering av dessa tre funktioner. För init-funktionen startas applikationen och visar en 

startmeny. I funktionen step uppdateras spelet och renderar nästa bildruta. På onTouchEvent 

hanteras ett knapptryck och spelets logik kontrollerar om användaren träffade någon knapp som 

gör att en Kodo skall hoppa. 
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4. Optimering för stereoskopisk 

3D 
Detta kapitel är tänkt att besvara frågan: ”Vad behöver anpassas för att ge användaren en bra 

upplevelse i ett Stereo 3D-spel? Detta genomförs genom att gå in djupare på hur stereoskopisk 

3D fungerar, analysera vilka parametrar som påverkar upplevelsen, samt undersöka vad det 

finns för begränsningar och gränser när det gäller teknik och syn. Hur optimeras effekten och 

hur sätts en korrekt förskjutning relativt till djupet på föremålen. Samt hur anpassas  

inställningar för att betraktaren inte ska känna obehag. 

 

För att åstadkomma stereoskopisk 3D kombineras två bilder med varandra för att åskådaren ska 

uppleva ett tydligare djup i bilden. Ett enkelt sätt att förklara vad man vinner på att använda två 

bilder är att beskriva infallsvinklarna till det observerade objektet i bilden. När åskådaren tittar 

rakt framifrån på ett objekt kan man bara dra nytta av inlärda kunskaper om objektet samt 

monoskopiska djupsignaler, 2.1.2. Likt ögonen är separerade på åskådaren separeras kamerorna. 

På så sätt presenterar man för åskådaren tvådimensionella bilder på en tredimensionell scen  

men med samma djupinformation som fås från våra ögon i den verkliga världen.  

 

 

4.1 Optimera 3D-effekten 
 

4.1.1 Att placera ut kamerorna 

Hur skapar man då en bra uppsättning bilder vid varje uppdatering? Det krävs att två på 

varandra följande uppdateringstillfällen renderar två bilder med samma ursprung ur samma bild 

eller scenen. Detta kan åstadkommas genom att istället för en kamera, använda två kameror när 

vid rendering. En för respektive öga. Men det räcker inte att bara placera ut två kameror och 

sedan rendera de två bilderna genom dessa två [5]. 

 

Figur 21, Simple offset 
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Till en början behöves en viss horisontell förskjutning på kamerorna. Genom att testa att endast 

förflytta de båda kamerorna horisontellt från varandra och tittar på vad som händer. Eftersom 

kameravinklarna inte förändras på något sätt så kommer detta att resultera i att respektive 

kamerabild saknar en viss del av huvudbilden. Man kan jämföra med att hålla ett finger framför 

ögonen precis framför näsan. Om föremålet är för nära åskådaren blir skillnaden på bilderna för 

stor. Ögonen klarar inte av att dra slutsatsen att föremålet är ett och samma och då syns två helt 

olika bilder i respektive öga. Då ögonen fortsätter titta rakt framåt så går det heller inte att 

fokusera på föremålet. När föremålet förs bort från kamerorna mot oändligheten så hamnar 

fokus på föremålet men djupförhållanden försvinner. Det finns inte längre någon nämnvärd 

vinkelinformation att tillgå. I det fallet är föremålet förhållandevis litet och på så vis kan 

slutsatsen tas att det befinner sig långt bort. Men ändå upplevs ingen 3D-effekt [8]. 

 

Ett andra försök är att utgå från försöket ovanför där kamerorna skjuts till vänster respektive till 

höger. Nu läggs även ett vinkelmoment till. Detta gör att respektive kamera centrerar samma 

punkt och huvuddelen av den fokuserade zonen täcks av båda kamerornas synfält. Fördelen med 

att använda den här metoden är att få vinkelinformation från de båda kamerorna och båda 

fokuserar på ett och samma objekt. Problemet med denna metod är att ställa in rätt fokus på 

flera objekt i scenen samtidigt. När en kamera används (svart markör i Figur 22) och sätter 

fokus på ett objekt A fås ett vinkelrätt plan på det avståndet där fokus är mer eller mindre skarpt 

över hela. När S3D appliceras och kamerorna förskjuts åt respektive håll fås kamerorna L och 

R, Figur 22. De båda kamerorna skapar även de vardera ett vinkelrätt plan mot respektive 

kamera. I skärningspunkten hittas en fokuserad punkt på det observerade objektet. Händer det 

däremot mycket i scenen vid sidan om det fokuserade föremålet så hamnar de utanför fokus. 

Detta kan lätt upplevas obehagligt då föremål som ska vara renderade på samma avstånd får helt 

olika fokus [5].  

Figur 22, Vinkla in 
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För att förbättra upplevelsen ytterligare kan man bygga vidare på föregående metod (vinkla in) 

genom att vyfältet vinklas in som i tidigare exempel. Nu läggs ännu ett moment till, en 

transformation görs på skärmbilden så att den lägger sig vinkelrätt med åskådarens centralpunkt. 

När de båda kamerorna transformerar avbilden på sådant sätt så fås en större yta som hamnar i 

fokus. 

 

 

Figur 23, Parallell projektion 

 

4.1.2 Storleksförhållanden 

När man endast jobbar med monoskopiska djupsignaler kan man använda storleken för att 

beskriva hur långt borta ett föremål befinner sig. Om man endast använder storleken när man 

applicerar stereoskopisk 3D så får man en annan effekt. Storleksförhållandet som annars 

beskriver avståndet kommer i sin ensamhet endast att beskriva storleken på ett föremål. 

Eftersom man renderar djupet med mer detaljerade vinkelförhållanden så kommer endast 

storleksförändringar tolkas som att föremålet faktiskt ändrar storlek. Avståndet till föremålet i 

scenen kommer att upplevas som oförändrat. Avståndet ska i huvudsak beskrivas med hjälpa av 

vinklar och position relativt till samma objekt i bilden till vänster öga respektive bilden till 

höger öga. Men storleken har också betydelse. Allt eftersom föremålet rör sig längre bort i 

scenen, relativt till åskådaren måste även storleken anpassas. Förflyttning i djupled utan att 

förändra storleken skulle i själva verket tolkas som att föremålet ändrar storlek, 2.1.2. 
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4.1.3 Sätta upp parallaxen 

 

Med parallax menas förskjutningen av ett objekt i en platt bild. Hur mycket förskjutet föremålet 

är det som gör att objektet tolkas på ett visst djup i bilden. Förskjutningen är ett sätt att 

visualisera djupinformation. Om förskjutningen är större eller mindre betyder det att föremålet 

befinner sig närmre respektive längre bort. Parallax är inte bara en uppskattning utan kan även 

definieras som ett tal. Talet kan vara positivt, negativt eller noll.  

 

När man renderar grafik i film, datorspel eller bara i en bild utgår man från en virtuell skärm. 

Den virtuella skärmen är placerad på samma avstånd som man uppfattar den fysiska skärmen. 

Men om ett föremål befinner sig utanför den virtuella skärmen så uppfattar åskådaren att 

föremålet kommer ut ur den fysiska skärmen. När S3D inte används ritas  all grafik så att den 

uppfattas ligga på denna virtuella skärm. Avståndet mellan ögonen eller kamerorna och skärmen 

kallas konvergens. När S3D appliceras och föremål ritas ut på konvergensdjupen hamnar därför 

föremålet på samma djup som skärmen. När föremål flyttas närmre kameran än vad 

konvergensdjupet är så upplevs de komma närmre åskådaren. På samma sätt när föremål 

befinner sig på ett större avstånd upplevs de befinna sig inuti skärmen. Konvergensdjupet 

sammanfaller alltid med nollvärdet på parallaxen. Det finns därför ingen parallaxförskjutning på 

föremål som ligger på konvergensdjup. Separationen mellan kamerorna i en S3D-miljö kallas 

ögonseparation (eng. eye separation). Den påverkar hur kraftig parallaxeffekt som fås vid en 

förskjutning av föremålen i vår scen. Om separationen mellan kamerorna är större så detekterar 

vi lättare djupförändringar. Men för stor kan lätt leda till att rörelsemönstret blir väldigt ojämnt. 

Detta eftersom föremål då rör sig mycket snabbare i djupled [8].  

 

Låt oss analysera parallaxen för de olika djupen på punkterna i bilden från, 2.1.5 Parallax. 

Bilden visar två kameror med en viss separation mellan sig och en skärm som är på 

konvergensavståndet. Dras ett streck från respektive punkt i bilden, Figur 24, v1, v2, v3 till båda 

kamerorna i röd respektive cyan färg och tittar på vart linjerna korsar skärmplanet. Principen är 

densamma när det gäller aktiva, 2.2.1 som passiva, 2.2.2 tekniker. Punkterna visar parallaxen 

för de olika punkterna i bilden. Punkten v2 som också ligger precis på konvergensavstånd får en 

parallax på noll. Då ses även att punkten v1 som ligger djupare in i bilden får en förskjutning 

som är av samma slag som kamerorna. Det vill säga röd punkt på rött öga. 
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Renderingar där föremål rör sig inåt i skärmen är också behagligare för ögonen. När föremålen 

rör sig utanför skärmen hamnar parallaxförskjutnigen inverterat jämfört med glasögonen. För att 

tolka bilden som renderas måste åskådaren skela något vilket i längden kan skapa obehag [8].  

 

Genom att känna till ögonseparationen, konvergensen och punktens djup kan parallaxens storlek 

räknas ut. För att beräkna detta användes Transversalsatsen (eng. Intercept Theorem). 

Transversalsatsen, Figur 25 säger att om linjerna x och y som skärs av två på varandra korsande 

linjer så fås ett beräkningsbart samband mellan alla skärningspunkter, [40]. 

  

  
 

  

  
                 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

Figur 24, Kameraseparation, konvergens och parallax 

Figur 25, Transversalsatsen 
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Vi ser motsvarande punkter i en S3D-miljö, Figur 26. Punkterna motsvara variablerna i följande 

formel, relativt till transversalsatsen. 

LR == BD, PQ == AC, V == S.  

D, Ögonseparationen 

C, Konvergensen 

p, Parallaxen är lika med avståndet PQ 

w, avståndet till punkten 

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

Med likformighet fås att QVM ~ VRN då fås även att 

  

 
  

  
 

  

  
 

   

 
   

 

 
 

 

 

 

samt att 

  

  
 

 

 
   

 

 
 

Detta ger en formel där parallaxtalets storlek kan räknas ur för punkten v.  

           

 

 

Figur 26, Transversalsatsen applicerad på S3D punkt 
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4.2 Optimera 3D-känslan 
 

Filmer har haft som standard att spelas i 24 och senare 30 fps, (bilder per sekund - eng. frames 

per second). Med skärmar som har en uppdateringsfrekvens på 60 Hz, 60 uppdateringar per 

sekund har man dubbel uppdateringsfrekvens relativt till bilder per sekund. Det ger skärmen två 

uppdateringar på sig att rita ut varje bild. Det ger oss tid att mellan två bilder rendera en 

övergångsbild som ger en mycket mjukare övergång. I datorspel finns inte den möjligheten. För 

att få samma mjukhet behöver varje uppdatering rendera en bild, det vill säga 60 fps. När 

stereoskopisk 3D används behövs dubbelt så många bilder renderas men på samma tid. I spel så 

användes en bilduppdateringsfrekvens på 60 bilder per sekund även med stereoskopisk 3D. Det 

moment som måste adderas är att rita ut varje bild två gånger., en gång för vardera öga. Det 

innebär att uppdateringsfrekvens måste vara 120 Hz. 

 

I vanliga filmer eller bilder stereoskopiska 3D-effekter ser ögonen samma bild samtidigt. När 

stereoskopisk 3D används renderas dubbelt så många bilder som vanligtvis. Då presenteras 

varannan bild för vänstra respektive högra ögat. Problem uppstår när tiden tickar på och 

spelsekvensen innehåller snabba rörelser. Om de bilder som visas för respektive öga 

härstammar från olika uppdateringar så kan föremål i scenen ha förflyttats. Resultatet blir hårt 

och kan uppfattas ryckigt. Man får inte samma mjuka uppdateringar som man lyckats 

åstadkomma med en hög uppdateringsfrekvens utan stereoskopisk 3D. Lösning på detta blir att 

utnyttja uppdateringshastigheten till att halvera antalet frames per sekund. Om 

uppdateringsfrekvensen är 120 uppdateringar per sekund utnyttjas det till att ha 60 

bilduppdateringar per sekund per öga. Vid varje bilduppdatering i scenen används två stycken 

uppdateringar till att rendera en bild till respektive öga. 

 

Som visat i formelhärledningen för uträkning av parallaxtalet så beror det till stor del av 

ögonseparationen. När parallaxförskjutningen renderas finns det några grundregler för vad 

användaren kan ta för friheter med ögonseparationen och avståndet till det som ritas ut. 

Ögonseparationen hålls som regel till en trettiondel (1/30) av konvergensavståndet. Det innebär 

att man i scenen som regel sätter konvergensavståndet först. Det vill säga man bestämmer hur 

långt bort den virtuella skärmen ska befinna sig. Sedan beräknar man ögonseparationen därefter 

[8] [41]. 
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4.2.1 Klippningsavstånd  

 

När en bild renderas med en kamera har finns ett synfält som startar i kameran och rör sig mot 

oändligheten i en viss vinkel, Figur 28. När två kameror användes i S3D har fås en 

ögonseparation mellan kamerorna så att kamerorna är förskjutna positivt respektive negativt på 

x-axeln, Figur 27. Det skapar ett tomrum där den monoskopiska bilden hade täckning. Man 

sätter därför ett klippningsavstånd, (eng. clipping dinstance), vilket är det djup som föremål som 

minst måste ha för att synas i renderingen. Den absoluta gränsen sätts där objektet inte renderas 

om det ligger längre ifrån konvergensdjupet. Den gränsen bör aldrig användas. För att skapa en 

så behaglig S3D-rendering som möjligt bör man inte använda sig av ett mindre djup än halva 

konvergensdjupet [8] [35]. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 28 Monoskopiskt frustum Figur 27 Stereoskopiskt frustum 
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4.2.2 Konvergens och ögonseparation 

Anledning till att man inte bör användas sig av ett djup närmre betraktaren än halva 

konvergensdjupet beror på att parallaxtalet har en logaritmisk kurva relativt djupet, se Figur 29. 

Det vill säga att när djupet närmar sig oändligheten så närmar sig parallaxen ögonseparationen. 

Utan större bekymmer klarar betraktaren det. Men när djupet närmar sig betraktaren så ökar 

parallaxen på objektet oändligheten. När parallaxen blir för stor går det inte att tolka bilderna 

som en och S3D-effekten är förstörd. Därför används regeln som säger att djupet ska vara större 

eller lika med halva konvergensdjupet, närmre än så och parallaxen ökar exponentiellt. Trots att 

ögonen kan hantera när djupet rör sig mot oändligheten och parallaxen närmar sig 

ögonseparationen så finns det gränser man bör hålla sig inom. Eftersom ögonen måste fokusera 

om så fort djupet ändras på ett objekt som fokus ligger på bör man inte anstränga ögonen mer än 

nödvändigt. När grafiskt ändå inte har råd att rita ut till ett oändligt djup så ska inte ögonen 

behöva jobba mer än nödvändigt. Regeln brukar vara att all rendering ska ligga inom 

konvergensen delat på två (C/2) och konvergensen gånger hundra (100*C). Dock så bör man 

koncentrera majoriteten av 3D-effekterna till ett djup på konvergensen gånger tio, (10*C). Detta 

djupspann kallas parallaxbudgeten, se Figur 30 [8] [35] [41]. 

  
 

 
                         

Där w är djupet och C är konvergensdjupet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 29 Förhållandet mellan ögonseparation, konvergens och parallax 

Figur 30 Parallaxbudget 
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När man optimerar stereoskopisk 3D måste man även ta hänsyn till åskådarens avstånd mellan 

ögonen. Blir effekten för stor jämfört med ögonens separation kommer effekten inte att fungera 

och åskådaren upplever inte 3D-effekten. När åskådaren utsätts för en så relativt överdriven 

effekt att parallaxen är så påtaglig riskerar denne istället att uppleva obehag. Detta gäller i första 

hand när föremålen rör sig ut ur skärmen, det vill säga placerar sig närmre än 

konvergensavståndet. I filmer sker detta inte så ofta och under kortare stunder. Detta gör att 

även de lite mer känsliga står ut med effekten. I datorspel är det svårare att kontrollera vad 

användaren tittar på, eftersom det är oftast denne som styr själv. Det kan därför vara användbart 

att utveckla stöd för användaren att dra ner på 3D-effekten i spelet när denne vill. Ett annat 

alternativ till detta är att utveckla spelet på ett sådant vis att föremål inte rör sig ut från skärmen. 

Istället koncentreras händelserna längre bort eller vid konvergensavståndet. Tyvärr går man då 

miste på den ordentliga upplevelsen [8]. 

 

4.2.3 Crosstalk och optimering 

Överhörning (eng crosstalk) förekommer ofta när det gäller S3D. Definitionen av crosstalk 

följer [42]. 

Innebörden av definitionen är att man misslyckas att rendera vänster respektive höger ögas bild 

helt isolerade från varandra. Ljuset från bilden som ska visas för vänstra ögat, visas även för det 

högra ögat. När överhörnig uppstår blir bilderna svårare för betraktaren att kombinera. Det kan 

resultera i att renderingen flimrar och S3D-effekten blir sämre eller uteblir [43]. 

Ett sätt att hantera problemet när man har aktiv S3D-teknik är att först förbereda effekter och 

utritning för vänster och höger öga. Uppdatera logik och hantera uppdateringar som behöver 

hanteras. Rendera bild för vänster respektive höger öga. När allt är färdigrenderat skickas en 

synkroniseringssignal till glasögonen vilket gör att glasögonen är redo för nästa uppdatering. 

Sedan skickas vänster respektive höger bild ut.  

  

“Incomplete isolation of the left and right image 

channels so that one leaks or bleeds into the 

other – like double exposure.” 

Figur 31 Crosstalk – Överhörning, illustration 
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Om man inte synkroniserar datan som ska renderas så kommer betraktaren att uppleva artefakter 

i bilden [5]. 

while(notdead) { 
 updateSimulation(time); 
 render(LeftEye); 

render(RightEye); 
vsyncThenFlip(); 

} 

 

För att varje uppdatering och synkronisering inte ska ta så lång tid bör man återanvända så 

mycket objekt som möjligt. Det vill säga istället för att till exempel bygga upp och rita ut en 

karaktär i spelet två gånger så använder man samma renderingsobjekt och flyttar det till rätt 

plats. På så vis spar man mycket på CPU och GPU och hinner lättare med synkroniseringen vid 

varje uppdatering. 

 

while(notdead) { 
updateSimulation(time); 

 renderShadows(); 
 renderPlayers(LeftEye,RightEye); 
 renderHUD(LeftEye,RightEye); 
 vsyncThenFlip(); 
} 

 

Renderingstips för att snabba på processen och lättare hinna med synkronisering. Vissa saker 

bör endast renderas en gång för båda ögonen. Det gäller bland annat shadow maps, se kapitel 

5.3.1. Effekter som måste renderas för vardera öga är bland annat blur- och bloom- effekter, 

spegeleffekter och framförallt parallaxeffekten. 
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5. Grafikrendering i 

stereoskopisk 3D 
Detta kapitel är tänkt att besvara frågan: ”Vilka tekniska aspekter behöver man ta hänsyn till 

vid utveckling av spel för Stereo 3D?”. För att kunna göra detta analyseras och beskrivs olika 

tekniska lösningar för att skapa stereoskopisk 3D. Därefter följer några kapitel som tar upp 

specifika delar som man bör tänka på vid utveckling av spel för stereoskopisk 3D. 

 

Det finns två grundläggande tekniker för att skapa stereoskopiskt 3D innehåll till ett spel. Dessa 

är aktiv stereoisering och passiv stereoisering. Dessa skall inte förväxlas med aktiv och passiv 

teknik för att titta på stereoskopiskt innehåll i ett spel eller i en bild. 

5.1 Aktiv stereoisering 
Vid aktiv stereoisering används två kameror för att rendera scenen två gången, en till vardera 

öga. Till prototypen användes denna teknik, se kapitel 3.4.6. Detta innebär att spelmotorn måste 

fatta beslut om vilket öga som scenen skall renderas för i varje renderingsuppdatering. Sedan, 

beroende på vilken utrustning som används för att titta på stereoskopisk 3D, kan varje 

renderingsuppdatering behöva synkroniseras med denna utrustning. När man arbetar med 

anaglyf 3D och aktiv stereoisering kan man dock rendera båda kamerornas scen i samma 

bilduppdatering eftersom man utnyttjar delar av färgspektret för vardera scen, t.ex. innehåller 

ena scenen endast det röda färgspektret och den andra scenen innehåller det gröna och blåa 

färgspektret (eng. cyan), se Figur 32 för exempelkod från prototypen. Detta möjliggör att du kan 

rendera dessa ovanpå varandra med viss transparens och behöver alltså inte låta scenen för 

vänster respektive höger öga visas i sekvens. Det kan dock bli en viss förlust i färgstyrka och 

även om man renderar båda scenerna i samma bilduppdatering så behöver man göra två 

renderingsanrop till grafikkortets processor (eng. Graphics Processing Unit (GPU)) vilket tar 

tid och därför sänker bilduppdateringsfrekvensen till i värsta fall hälften. 

Denna teknik testades på prototypen och förlusten i färgstyrka var godtagbar. Anaglyf 3D har 

dock brister i sig och bör endast användas för att utvärdera djupkänslan och inte till att utvärdera 

färger i en scen, se kapitel 2.2.2.3. 

 

if (mGameController->UseStereo()) { 
 mCoreSystems->GetStereoCamera()->ApplyLeftFrustum(); 
 fglColorMask(true, false, false, false); 
 RenderScene(renderContext, level, kodos); 
 fglClear(FGL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  
 UpdateCamera(); //Nollställ kameraläget 
  
 mCoreSystems->GetStereoCamera()->ApplyRightFrustum(); 
 fglColorMask(false, true, true, false); 

RenderScene(renderContext, level, kodos); 
} 

 

Figur 32: Aktiv stereoisering i OpenGL för anaglyf 3D 

En svårighet med aktiv stereoisering kan vara om man redan har en spelmotor som man bygger 

sitt spel på. I många spelmotorer är det standard att man använder endast en kamera för att 

rendera scenen. Därför kan detta potentiellt sett göra att utvecklingstiden för att addera 

stereoskopisk 3D till ett spel blir kostsam. Detta beror givetvis på om du startar från början på 

ett nytt spel eller om du redan har en färdig renderingskedja som behöver anpassas [44]. 
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En fördel med denna teknik är det möjliggör fullständig kontroll över vad som renderas för 

vardera öga. En utvecklare kan ändra inställningen i varje renderingsuppdatering. Detta skulle 

kunna användas som en effekt i ett spel för att t.ex. skrämma spelaren i ett skräckspel eller ge 

mer inlevelse vid en explosion nära dig i ett skjutspel. Denna möjlighet bör dock användas 

sparsamt eftersom för mycket ändringar kan göra att spelaren får huvudvärk eller börjar må illa. 

Det finns även en aspekt man måste ta hänsyn till vid aktiv stereoisering och det är att alla 

människor inte har samma separation mellan ögonen, och våra hjärnor fungerar lite olika när det 

gäller att tolka en fabricerad stereoskopisk 3D effekt. Det är därför viktigt att man 

tillhandahåller ett sätt för användaren att konfigurera inställningarna. T.ex. kan det vara bra att 

kunna ändra inställning för djup och ögonseparation [35]. 

5.2 Passiv stereoisering 
Skillnaden mellan passiv och aktiv stereoisering är att man i passiv stereoisering låter GPUn  

göra transformeringen från en monokulär scen till stereoskopisk 3D, till skillnad från aktiv 

stereoisering där man istället hanterar den transformationen redan i spelmotorn innan anropen 

till GPUn.  

Detta innebär att det endast behövs en kamera i spelmotorn och den vanliga renderingskedjan 

används med ett renderingsanrop för att rendera scenen som vanligt. Detta kan förenkla arbetet 

för t.ex. en stor spelstudio som redan har en fungerande spelmotor. Men även vid passiv 

stereoisering finns det saker att tänka på i spelutvecklingen för att det skall fungera bra. T.ex. är 

det viktigt att saker renderas på ett korrekt djup i spelvärlden. Annars kommer scenen kanske 

inte att se ut som förväntat efter stereoiseringen. För mer utförlig förklaring av detta, se kapitel 

5.2.2. 

Tekniken bakom passiv stereoisering går ut på att man har en drivrutin som lyssnar på 

renderingsanrop som görs mot ett grafik-API (eng. Application Programming Interface), t.ex. 

Direct3D eller OpenGL. Som programmerare kan man alltså använda en vanlig 3D 

renderingsmotor som skickar ett renderingskommando per bilduppdatering, informationen från 

detta kommando fångas sedan upp av drivrutinen som omvandlar detta till stereoskopisk 3D 

genom en heuristisk funktion.  

Heuristik används generellt för att lösa komplexa problem på kortare tid än klassiska 

deterministiska algoritmer eller för att hitta en tillräckligt bra approximativ lösning där klassiska 

metoder inte lyckas hitta en lösning. Det kan innebära att lösningen inte behöver vara den mest 

optimala och absolut bästa och av alla möjliga lösningar, eller så approximeras den exakta 

lösningen. Alternativet skulle vara att använda robusta matematiska formler för att söka efter 

lösningen på problemet, men det skulle kräva mer tid. 

Den stereoskopiska drivrutinen avgör alltså (med heuristik) för varje objekt om det skall 

renderas två gånger eller inte. På så vis byggs en scen upp för vänster respektive höger öga, och 

dessa scener skickas slutligen till GPU:n för att renderas.  

5.2.1 Renderingskedja utan passiv stereoisering 

För att beskriva hur den passiv stereoiseringen fungerar krävs förståelse för hur den vanliga 

renderingskedjan ser ut. I rendering av 3D modeller kallas trianglar och polygoner för 

primitiver. Innan en primitiv ritas ut på skärmen går den genom en kedja av transformationer 

genom olika koordinatsystem, se Figur 33. 

Steget Vertex Shader i Figur 34, visar de fyra olika koordinatsystemen som en primitiv 

transformeras genom [45] [46]. I modellkoordinatsystemet (eng. Model Space) befinner sig 

modellen i sitt eget koordinatsystem, alltså det som den skapades från. Normalt sett brukar origo 

vara placerat på botten av modellen för att underlätta när den skall placeras ut i spelvärlden. 

Samtliga av modellens polygoner och trianglar multipliceras med modellmatrisen, se Figur 33. I 

praktiken kan det röra sig om förflyttning, rotation eller skalning av modellen. När det är gjort 

befinner sig modellen i världskoordinatsystemet (eng. World Space), den har alltså en absolut 

position i spelvärlden.  
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Nästa steg är att placera modellen inom kamerakoordinatsystemet (eng. View Space eller eng. 

Eye Space). Detta görs genom att multiplicera med vymatrisen (eng. View Matrix). Vymatrisen 

beskriver var kameran befinner sig i världen och i vilken riktning den tittar. Efter transformation 

med vymatrisen befinner sig modellen framför kameran och kameran är placerad på 

koordinaterna (0, 0, 0) och tittar i negativ Z-riktning i ett vänsterhands-koordinatsystem. 

Därefter transformeras modellen ytterligare med projektionsmatrisen (eng. Projection Matrix) 

för att skapa en känsla av djup och perspektiv i bilden. I den här transformationen blir objekt 

större ju längre ifrån kameran de befinner sig. I praktiken transformeras kamerans vyfält (en 

pyramidformad tratt) till en enhetskub vars sidor har längden W. De delar av modellens 

primitiver som befinner sig inom denna enhetskub kommer att synas på den slutliga bilden, se 

Figur 35. När detta steg är klart kallas det för att modellen befinner sig i Homogeneous Clip 

Space. 

 

 

Figur 35: Homogeneous Clip Space 

Dessa tre matriser (modellmatrisen, vymatrisen och projektionsmatrisen) brukar ofta 

multipliceras ihop och kallas då Model-View-Projection matrisen eller bara MVP. 

Nästa steg är bildbeskärning (eng. Clipping) och sker i grafikkortets fasta funktionsdel (eng. 

Fixed Function). Här avgörs vilka primitiver som ligger inom vyfältet, alltså enhetskuben i 

Figur 33: Model-View-Projection 

matrismultiplikation 

Figur 34: Renderingskedja 

utan passiv stereoisering 
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Figur 35. Endast primitiver som är inom vyfältet skickas vidare till nästa steg för att ritas ut. De 

primitiver som är delvis innanför men sticker ut lite utanför vyfältet behöver beskäras. Det 

innebär att de kanter på en polygon som är utanför behöver beskäras och nya kanter skapas så 

att de ligger precis i vyfältets skärningspunkt.  

I detta steg normaliseras även koordinaterna för varje kant på samtliga primitiver inom vyfältet 

så att X, Y och Z delas med enhetskubens storlek W. Det kallas för att kanterna befinner sig i 

normaliserade enhetskoordinater (eng. Normalized Device Coordinates). 

I Pixel Shader-steget i Figur 34 har man endast de beskurna primitiverna som befinner sig inom 

enhetskuben. För att placera ut dessa i skärmens koordinatsystem (eng. Screen Coordinates) så 

sker en skärmkartläggning (eng. Screen Mapping), som innebär att koordinaterna förflyttas och 

skalas för att passas in på bildskärmen. Därefter skapas pixlar (eng. fragments) i 

visningskoordinatsystemet (eng. View Port Space) i det så kallade rastreringssteget (eng. 

Rasterization). Här har utvecklaren möjlighet att påverka varje pixels färgning, genom pixel 

shader-kod (kodas vanligast i programmeringsspråken GLSL eller HLSL). Det är t.ex. i detta 

steg som texturering sker, vilken i praktiken innebär att man ”klistrar” på en textur på modellen 

pixel för pixel. Slutresultatet skrivs till ett renderingsbuffer (eng. Render Target) för att visas på 

skärmen för användaren eller sparas för senare användning.  

5.2.2 Renderingskedja med passiv stereoisering 

Om man utgår från den vanliga renderingskedjan för 3D-grafik så behöver en del saker ändras 

för att lägga till passiv stereoisering, se Figur 36. Denna beskrivning är specifik för hur NVIDIA 

3D Vision gör för att skapa passiv stereoisering, men tekniken och teorin skulle kunna 

appliceras på både OpenGL- och Direct3D-drivrutiner och de flesta moderna grafikkort. 

Konceptuellt handlar det om att dela upp renderingskedjan från och med steget Homogeneous 

Clip Space och skapa en renderingskedja för vardera öga. För att åstadkomma denna behöver tre 

saker göras med renderingskedjan . 

 

 

Figur 36: Renderingskedja med passiv stereoisering 
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 Dubblera renderingsbuffrar (eng. render targets) 

 Modifiera vertex shaders till att utföra transformation från mono- till stereoskopisk-

homogeneous clip space 

 Byta ut enskilda renderingsanrop mot två anrop (ett för vardera öga) 

Dessa tre punkter tillsammans gör att det går att köra spel i stereoskopisk 3D även om de är 

utvecklade i en befintlig spelmotor som inte direkt var tänkt att användas för stereoskopisk 3D. 

5.2.2.1 Dubblera renderingsbuffrar 

Att dubblera den primära renderingsbuffern (eng. render target) behövs för att kunna skapa en 

scen för vardera öga. Det är ett grundläggande behov för den stereoskopiska effekten. Men det 

kan även finnas andra renderingsbuffrar som behöver dubbleras, t.ex. om programmeraren har 

skapat en renderingsbuffer för normaler på ytorna i scenen. Då avgörs det av den stereoskopiska 

heuristiken om den behöver dubbleras vid skapandet.  

5.2.2.2 Modifiera vertex shaders 

För att det skall bli en bra stereoskopisk effekt så modifieras även varje vertex shader med en 

extra kodsnutt längst ner i programmet. Detta gör att den extra operationen utförs i clip space 

vilket har fördelen att i det koordinatsystemet är orienteringen lika för alla applikationer oavsett 

lokala applikationsskillnader. En annan egenskap som kan utnyttjas i detta koordinatsystem är 

att skalning av x, y, z och w koordinaten av en kant påverkar den stereoskopiska effekten utan 

att behöva ändra rastreringspositionen eller z-buffer djupet för pixlarna (eng. fragments) i 

kommande steg, eftersom man är innan bildbeskärning (eng. Clipping) och normalisering av 

koordinaterna som sker i grafikkortets fasta funktionsdel. Anta att positionen för en kant har 

lagts i variabeln PsInput i slutet av ett vertex shader program, då ser den extra stereoskopiska 

modifieringen ut som följande. 

                                              

Inparametern Separation kommer att skifta mellan negativt och positivt värde för höger och 

vänster ögas renderingsanrop. Variablen Konvergens skall däremot alltid vara positiv, den 

beskriver avstånden till den virtuella skärmen, läs mer i kapitel 2.1.5 Parallax. Objekt som har 

ett djupvärde mindre än Konvergens kommer att ha negativ separation och upplevas som att de 

kommer ut ur skärmen, och tvärt om så kommer objekt längre bort än konvergensavståndet att 

upplevas som de befinner sig i skärmen. För NVIDIA 3D Vision kan användaren ändra på 

parametrarna Separation och Konvergens för att anpassa upplevelsen till ens egna önskemål. 

5.2.2.3 Byta ut renderingsanrop 

Från utvecklarens perspektiv behöver endast ett renderingsanrop göras i spelmotorn. Det är 

sedan den stereoskopiska drivrutinen som byter ut detta till två separata renderingsanrop, ett för 

vänster öga och ett för höger öga. 
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5.3 Rekommendationer för spelutveckling mot 

stereoskopisk 3D  
Det finns vissa saker man bör tänka på vid utveckling av spel anpassade för S3D. Nedan är 

några av de viktigaste tekniska aspekterna som man måste ta hänsyn till som utvecklare. Det 

skiljer sig lite beroende på om man använder NVIDIA 3D Vision eller gör en egen spelmotor 

och hanterar all stereoskopisk 3D själv. 

5.3.1 Skuggor 

När man använder skuggmappning (eng. shadow map) för att rendera skuggor i scenen bör man 

tänka på att skuggmappningen endast behöver renderas en gång (alltså inte för vardera öga). Det 

beror på att en skuggmappning skapas genom att man tittar på scenen från ljuskällans perspektiv 

och renderar det man ser, och man spar endast djupvärdet (z-koordinaten) för varje pixel, se 

Figur 37.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna skuggmappning används för vardera ögas scen för att avgöra vilka pixlar som ligger i 

skugga eller inte, se Figur 38 för en vanlig 3D-scen med skuggor utan S3D applicerad. Om man 

har en statisk scen utan saker som rör sig så kan man t.o.m. rendera skuggmappningen en gång i 

början och spara undan den för återanvändning i varje bilduppdatering. Detta fungerar dock inte 

om man har dynamiska objekt som rör sig i scenen, då behöver skuggmappningen renderas en 

gång för varje bilduppdatering från ljuskällans perspektiv (dock ej två gånger som många andra 

saker i S3D). Denna hantering att endast rendera skuggmappningen en gång gör NVIDIA 3D 

Vision automatiskt om man bara renderar skuggmappningen till en kvadratisk renderingstextur 

(eng. render-texture). Det ingår nämligen i heuristiken för NVIDIA 3D Vision drivrutinen att 

standardhanteringen av kvadratiska texturer är att de inte skall dupliceras för stereoisering [44].  

Detta gäller även andra renderingsbuffrar (eng. render targets) som är oberoende av 

användarens vyfält. Ett sådant exempel är spotlight-mappning som också utgår från ett eget 

vyperspektiv [47]. 

 

5.3.2 Generella rekommendationer 

Det är viktigt att rendera 2D objekt på rätt djup i scenen vid S3D-utveckling. Det kan vara t.ex. 

text ovanför karaktärer i spelet, eller indikatorer av återstående hälsa (eng. hitpoint bar) som 

presenteras ovanför monster. I prototypen skrevs namnen på Kodos ut som ett 2D objekt på 

samma djup som själva modellen, dock justerad i höjdled (Y-axeln) för att placeras ovanför 

varje Kodo, se Figur 39. 

Figur 37: Skuggmappnings-

textur 

Figur 38: Skuggmappning applicerad på 

en scen 
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Se även till att projektionsmatrisen är konsekvent över hela scenen, gäller kanske framför allt 

när ett vapen skall ritas ut sist på scenen så att det ser ut som spelaren håller det i handen nära 

intill sig. Man bör tänka på att samtliga objekt måste ha ett korrekt djupvärde i Z-buffern.  

De flesta spel använder någon typ av himmelsbox (eng. sky box) för att visualisera en himmel 

som befinner sig på långt avstånd, denna bör renderas på det specificerade maxavståndet i 

scenen det som brukar definieras i renderings-API som eng. far distance. Om man renderar 

himmelsboxen någonstans närmare kommer det i S3D att kännas som att det är ett konstigt tak 

på nära avstånd. 

 

5.3.3 Prestandaöverväganden 

Att köra ett spel i S3D kan i värsta fall resultera i en halvering av bilder per sekund. Men i 

praktiken behöver det inte vara så eftersom inte allting skall renderas två gånger, t.ex. inte 

skuggmappningen, se kapitel 5.3.1. Vid användande av NVIDIA 3D Vision kan det dock vara 

bra att tänka på att varje allokering av en renderingsbuffer (eng. render target) som inte är 

kvadratiskt kommer att bli duplicerad, vilket utnyttjar mer minne från grafikkortet [47]. Därför 

är det bra att försöka återanvända renderingsbuffrar så mycket som möjligt istället för att 

slentrianmässigt göra en ny så fort det behövs.  

Utvecklar man en egen spelmotor gäller samma resonemang. Här har man dock bättre kontroll 

på vilka renderingsbuffrar som dubbleras eller ej eftersom man själv tvingas sköta all sådan 

hantering. Det är lättare att glömma det vid användandet av NVIDIA 3D Vision. 

 

5.4 Renderingsteknik i prototypen  
Eftersom fokus för prototypen inte låg på att optimera prestandan, så användes en enkel 

renderingsteknik som slösade med processorkraft och inte utnyttjade grafikkortets prestanda 

fullt ut. I prototypen ritades vissa nyckelvärden (FPS, Render Calls (RC), Triangles, Vertices) ut 

för varje bilduppdatering, dessa ritades ut uppe i bildskärmens vänstra hörn, se i Figur 39.  

 

 

Figur 39: Kodoprototypen i mono-3D 
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Där kan utläsas att det sker 92 st renderingsanrop (eng. Render Calls, RC) för varje 

bilduppdatering. För en så enkel prototyp tyder det på att man gör för många anrop till det 

grafik-API som används, alltså OpenGL för prototypen. En enkel teknik för grafikrendering 

användes för prototypen, då varje ruta i spelplanen bestod av en egen 3D-modell som 

allokerades i grafikminnet och ritades ut med ett separat renderingsanrop. Detta gjorde att 

antalet renderingsanrop blev fler ju större del av spelplanen som var inom vyfältet. Varje gång 

man utför ett renderingsanrop så skickar CPU en mängd (eng. batch) med modeller till GPU för 

rendering, läs mer i kapitel 5.4.1. För att få bättre prestanda är det rekommenderat att försöka 

minimera antalet renderingsanrop [48]. 

 

 

Figur 40: Kodoprototypen i S3D 

 

I Figur 40 kan man se att antalet renderingsanrop ökar mycket efter aktivering av S3D jämfört 

med samma scen i mono-3D. Men antalet renderingsanrop dubbleras inte, Figur 40 visar att det 

nu sker 147 st renderingsanrop (eng. render calls). Att det inte sker en dubblering beror på att 

vissa element i användargränssnittet endast ritades ut en gång (trots S3D) i det virtuella 

skärmdjupet, alltså där konvergensen är noll.  

Trots att menyer inte ritas ut dubbelt så blir det ännu tydligare i S3D att man behöver ta hänsyn 

till att optimera sin renderingskedja när man utvecklar ett spel för S3D. Annars är det lätt att 

applikationen blir CPU-krävande och inte drar nytta av processorkraften i GPU. 

Som kan ses i Figur 40, användes partikelsystem för förmågeobjekt (eng. power ups) i 

prototypen. Skall man använda partikelsystem i S3D bör man tänka på att de skall renderas på 

rätt djup i scenen, men även att de helst skall utgörs av partiklar som har en position i 3D [47].  

5.4.1 Batching  

En batch innebär i detta sammanhang en samling objekt som kan renderas tillsammans i ett 

enda renderingsanrop. I spel vill man ibland rendera många små objekt som liknar varandra med 

endast mindre variation så som färg, position och orientering. Att göra rendera ett stort antal 

mindre objekt, som endast innehåller några få trianglar vardera, blir ineffektivt för en GPU och 

dess renderingsbibliotek [49]. Detta beror på att en GPU är optimerad för att kunna bearbeta 

stora mängder data och parallellisera arbetet. I artikeln från W. Matthias (2003) [48], gjordes 

studier som visade att om man har mindre än ca 130 trianglar/batch så var man begränsad av 

CPU snarare än GPU. Detta innebär att man har en situation där CPU blir helt upptagen med att 
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skapa och skicka flera batches till GPU och hinner inte med annat viktigt arbete som t.ex. 

spellogik, artificiell intelligens, eller fysikberäkningar.  

Antal trianglar/batch är dock något som ändras med tiden och eftersom dessa mått gjordes 2003 

bör man inte lägga för stor vikt vid specifika siffror. Däremot är det intressant rent konceptuellt 

och förhållandet mellan CPU och GPU gäller fortfarande. Vilket innebär att även om dagens 

CPU klarar av att bearbeta fler renderingsanrop, så klarar också dagens GPU att bearbeta en 

större mängd data. Alltså är det fortfarande aktuellt att försöka skapa större batches 

innehållandes så många trianglar som möjligt och därigenom minimera antalet renderingsanrop. 

I prototypen provades detta koncept på spelplanens modellobjekt genom att skapa batches. För 

att göra det implementerades en sorts hinksorterings-algoritm (eng. bucket sort) som gick ut på 

att gå igenom alla boxar som bygger upp spelplanen och titta vilken modelltyp och textur de 

hade. De med samma modell och textur hamnade tillsammans i en hink. Efter sorteringen 

innehöll varje hink de modeller som tillsammans bildade en batch, som i sin helhet kunde 

skickas med ett renderingsanrop till GPU.  

Ytterligare en källa till många renderingsanrop var poängtavlan eftersom varje bokstav till en 

början renderades för sig. Dessa buntades ihop till några få batches vilket minskade antalet 

renderingsanrop betydligt.  
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6. Resultat och diskussion 

6.1 Vad behöver anpassas för att få en bra 

upplevelse 
Vi kan konstatera att kameran eller kamerorna är en av de viktigaste faktorerna för att få en 

behaglig S3D-känsla. Om kamerorna placeras på ett felaktigt sätt så blir S3D-upplevelsen sämre 

eller förstörd. Det finns flera sätt att sätta upp kameran. Som alla ger olika bra resultat. Tidigare 

analyserades de olika metoderna för att placera ut kamerorna så att effekten blir så bra som 

möjligt, se kapitel 4.1.1. Slutsatsen av den analysen blev att vi måste gå igenom alla metoder 

och använda oss av kunskapen från samtliga. Förskjutning i plus och minus x-led krävs för att 

skapa ögonseparation. Kamerorna måste även vinklas in så att de sammanfaller i en 

centralpunkt. En viktig slutdetalj är att även transformera vyplanet för de båda kamerorna så att 

de blir asymmetriska och sammanfaller i en centralpunkt samtidigt som de har ett 

konvergensplan parallellt med kamerorna, 4.1.1. 

 

En lika viktig aspekt när man jobbar med S3D är att förstå förhållandet mellan konvergens, 

ögonseparation och parallaxtalet. En för kraftig parallax innebär att ögonen måste arbeta hårdare 

för att kunna tolka de två bilderna som en bild med djup. 3D-effekten kommer då inte att 

upplevas. För att hålla sig inom ett behagligt spann i S3D-världen måste konvergensdjupet 

kännas till, det är djupet där den virtuella skärmen som representerar skärmen placeras. När 

detta är känt sätts som regel ögonseparationen till 1/30 av konvergensdjupet, detta för att 

parallaxen inte ska växa för mycket. Inom parallaxbudgetens gränser upplevs 3D-effekten 

ganska behagligt. Parallaxbudgeten är spannet mellan konvergensen delat på två (C/2) och 

konvergens gånger tio (C*10). Om ett djup sätts där föremålen hamnar närmre än C/2 så ökar 

parallaxen exponentiellt, se kapitel 4.2.2.  

 

Med hjälp av prototypen gjordes tester på olika konvergensdjup. Detta gjordes för att få fram en 

bättre S3D-känsla. Tester gjordes även på hur olika åskådare kan uppfatta effekten olika. 

Genom detta kunde vi korrigera parallaxen för att förbättra för respektive användare. 

  

Överhörning (eng. crosstalk) förekommer när mycket skall ritas ut och allt inte hinner ritas klart 

inom rätt tid. Renderingen lyckas inte isoleras till respektive öga. Istället fastnar en del av 

renderingen och blir kvar när nästa ögas uppdatering skall renderas. Effekten av detta blir att 

S3D-effekten kan upplevas något flimrig och ett visst obehag kan upplevas. I de mest extrema 

fall kan S3D-effekten utebli och inte alls upplevas. Ett sätt att optimera renderingen så att 

överhörningen minskar är att inte rendera allt och presentera det på en gång. Istället kan 

renderingssekvensen samlas ihop i en batch för att sedan skicka iväg uppdateringen till skärmen 

och för respektive öga. På det sättet synkroniseras renderingen med skärmen, se kapitel 4.2.3 

och 5.4.1. 
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6.2 Vilka tekniska aspekter måste vi ta hänsyn 

till i stereoskopisk 3D 
Det finns två sätt att skapa stereoskopisk 3D i ett spel, aktiv stereoisering eller passiv 

stereoisering. I detta examensarbete skapades en prototyp där aktiv stereoisering 

implementerades i spelmotorn för att kunna utvärdera vilka tekniska aspekter man måste ta 

hänsyn till för S3D. Den aktiva stereoiseringen baserades på att rendera spelet i anaglyf S3D 

som kräver att man har anaglyf-glasögon för att uppleva den stereoskopiska effekten. Anaglyf 

S3D är en enkel teknik som går att använda oavsett hårdvara och skärm. Det finns olika sätt att 

skapa anaglyf S3D och i detta examensarbete valdes en teknik som renderar det röda 

färgspektret för vänster öga, och det grön/blå (cyan) för höger öga. Valet gjordes p.g.a. att det är 

lättast att få tag i anaglyf-glasögon anpassade för dessa färger. I OpenGL är det enkelt att maska 

ut färgerna ur en renderingsbuffer (eng. render target). En S3D kamera utvecklades i 

spelmotorn (se kapitel 3.4.6) för detta ändamål och parametrar trimmandes in för att skapa en 

behaglig användarupplevelse.  

Ett resultat som upptäcktes vid prototypframtagandet var att objekt som skall ligga i det 

virtuella skärmdjupet, t.ex. knappar och poängtavlan ej behöver renderas två gånger. Detta spar 

in några renderingsanrop. Detta gäller dock endast anaglyf S3D eftersom det har den unika 

egenskapen att man i en och samma bild kan överlagra både vänster och höger bild genom att 

använda olika färgspektra. Skulle man använda en utrustning med slutarglasögon (eng. shutter 

glasses) så behöver saker som skall ligga i det virtuella skärmdjupet ändå renderas två gånger, 

dock på samma plats för höger respektive vänster ögas bild eftersom de annars inte syns för 

båda ögonen.  

 

Passiv stereoisering har utvärderats genom att testa diverse spel med NVIDIA 3D Vision, och 

även prova att köra en enkel prototyp skapad i Unity efter några dagars arbete. Utöver detta har 

en teoretisk utvärdering gjorts av vilka tekniska aspekter som berör passiv stereoisering. 

Generellt vid användande av NVIDIA 3D Vision gäller att alla saker i en scen måste vara 

placerade på ett korrekt djupavstånd (Z-koordinaten), och renderade med en konsekvent 

projektionsmatris över hela scenen. 2D-objekt skall placeras ut på det djup i 3D som man vill att 

de hör ihop med, förutom objekt som man vill skall ligga i det virtuella skärmdjupet. För att få 

rätt djup på dessa objekt bör man anropa NVIDIA API som returnerar konvergensvärdet, och 

sedan kan man placera sitt objekt på det djupet. Då kommer det att ligga i det virtuella 

skärmdjupet och renderas helt utan parallax.  

 

I prototypen användes en enkel renderingsteknik. I detta examensarbete gjordes lite försök med 

att skapa eng. batches innehållande flera objekt för att minska antalet renderingsanrop, se 

kapitel 5.4.1. Mer optimering skulle kunna göras, men tiden för examensarbete medgav inte det. 

Exempel på ytterligare optimering skulle kunna vara att göra ett set för alla Kodo karaktärer i 

scenen, svårigheten med det är att de rör sig och då kan man inte använda static batching som 

testades i prototypen. 
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6.3 Virtual reality 
Den teknik som nu är aktuell med S3D är huvudbaserade displayer med virtuell verklighet, 

(eng. virtual reality). Flera projekt arbetar nu med att ta fram utrustning för att kunna sätta 

denna teknik i händerna på utvecklare och användare. Några av de stora produkterna som 

utvecklas med den här tekniken är Oculus Rift, HTC Vive och Sony Project Morpheus.  

 

 

Det som gör S3D så användbart med den här nya tekniken är att den består av två displayer. En 

för vardera öga. Överhörning uppstår därför inte i samma bemärkelse. Det möjliggör också 

rendering till vardera öga för sig och alltså behöver inte skärmen turas om att visa vänster och 

höger bild. Detta gör att högre uppdateringsfrekvens av bilden kan användas. En annan finess 

med dessa huvudmonterade displayer är att de följer användarens huvudrörelser och därefter 

ändrar kamerornas vyfält i spelet, detta ger användaren en helt ny nivå av inlevelse [50]. 

Tekniker från denna rapport kan användas när man nu och i framtiden utvecklar S3D-grafik för 

bland annat Oculus Rift. 

 

 

 

. 

Figur 41 Oculus Rift glasögon från insidan 
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8. Appendix I 

8.1 S3D Kamera 
#include "StereoCamera.h"  
 
#include "core/platforms/fgl2.h" 
#include "core/platforms/fgMath.h" 
#include "core/MathUtil.h" 
#include "core/RenderContext.h" 
 
#include "CoreSystems.h" 
//********************************************************************** 
 
CStereoCamera::CStereoCamera(CCoreSystems* coreSystem, float Convergence, float 
EyeSeparation, float AspectRatio, float FOV, float NearClippingDistance, float 
FarClippingDistance) 
 : mCoreSystems(coreSystem) 
 , mConvergence(Convergence) 
 , mEyeSeparation(EyeSeparation) 
 , mAspectRatio(AspectRatio) 
 , mFOV(FOV * PI / 180.0f) 
 , mNearClippingDistance(NearClippingDistance) 
 , mFarClippingDistance(FarClippingDistance) 
{ 
} 
 
//********************************************************************** 
 
CStereoCamera::~CStereoCamera() { 
} 

//********************************************************************** 
#include "core/platforms/Log.h" 
void CStereoCamera::ApplyLeftFrustum() 
{ 
 float top, bottom, left, right; 
   
 top     = mNearClippingDistance * math::Tanx(mFOV/2); 
 bottom  = -top; 
   
 float a = mAspectRatio * math::Tanx(mFOV/2) * mConvergence; 
 float b = a - mEyeSeparation/2; 
 float c = a + mEyeSeparation/2; 
   
 left    = -b * mNearClippingDistance/mConvergence; 
 right   =  c * mNearClippingDistance/mConvergence; 
   
 // Set the Projection Matrix 
 math::matrix4fx& projectionMatrix = mCoreSystems 
  >GetRenderContext().GetProjectionMatrix(); 
 projectionMatrix.Identity(); 
 projectionMatrix.Frustum(left, right, bottom, top, mNearClippingDistance,  
  mFarClippingDistance); 
 
 // Displace the world to right 
 math::matrix4fx& modelViewMatrix = mCoreSystems- 
  >GetRenderContext().GetModelViewMatrix(); 
 modelViewMatrix.Translate( math::vector3fx(mEyeSeparation/2.0f, 0.0f, 0.0f) ); 
} 
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//********************************************************************** 
 
void CStereoCamera::ApplyRightFrustum() 
{ 
 float top, bottom, left, right; 
  
 top     = mNearClippingDistance * math::Tanx(mFOV/2); 
 bottom  = -top; 
   
 float a = mAspectRatio * math::Tanx(mFOV/2) * mConvergence; 
   
 float b = a - mEyeSeparation/2; 
 float c = a + mEyeSeparation/2; 
   
 left    =  -c * mNearClippingDistance/mConvergence; 
 right   =   b * mNearClippingDistance/mConvergence; 
   
 // Set the Projection Matrix 
 //fglMatrixMode(GL_PROJECTION);                        
 //fglLoadIdentity();   
 //fglFrustum(left, right, bottom, top, 
 //            mNearClippingDistance, mFarClippingDistance); 
 
 math::matrix4fx& projectionMatrix = mCoreSystems- 
  >GetRenderContext().GetProjectionMatrix(); 
 projectionMatrix.Identity(); 
 projectionMatrix.Frustum(left, right, bottom, top, mNearClippingDistance,  
  mFarClippingDistance); 
 
 // Displace the world to left 
 //fglMatrixMode(GL_MODELVIEW);                     
 //fglLoadIdentity();   
 //fglTranslatef(-mEyeSeparation/2, 0.0f, 0.0f); 
 
 math::matrix4fx& modelViewMatrix = mCoreSystems- 
  >GetRenderContext().GetModelViewMatrix(); 
 modelViewMatrix.Translate( math::vector3fx(-mEyeSeparation/2.0f, 0.0f, 0.0f) ); 
} 
 
//********************************************************************** 
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