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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver utvecklingen av en iOS applikation för att undersöka 

resursanvändningen vid rendering av 3D-objekt med och utan “Level of Detail” (LoD). 

Uppdragsgivaren är företaget ÅF i Karlstad.  

Vid körning av applikationen renderas ett högt antal 3D-objekt och utefter kamerans 

bana samlas mätdata in. Mätdatan, i form av resursanvändning av CPU och RAM samt FPS-

prestanda, presenteras och analyseras i slutet av denna rapport. Våra resultat visar att med 

LoD krävs det mindre RAM, vilket innebär att mer komplexa 3D-objekt kan hanteras, men 

den visuella kvaliteten på dessa renderade 3D-objekt försämras något. 
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Resource saving with LoD in iOS  

Abstract 

This report describes the development of an iOS application, to examine the usage of 

resources when rendering 3D-objects with and without ‘Level of Detail’ (LoD). The task was 

given to us by the company ÅF in Karlstad. 

Upon launch, the application renders a large number of 3D-objects, and measurement 

data is collected along the camera’s path. The data, which is about CPU and RAM usage and 

FPS performance, is presented and analyzed at the end of this report. Our results show a 

decrease of RAM usage when LoD is activated, which means that more complex 3D-objects 

can be handled, but the visual quality of these 3D-objects is slightly impaired. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ger vi en snabb genomgång av projektresultaten, en grov och översiktlig skiss 

för förväntningarna på arbetet, och därefter presenteras strukturen på resten av uppsatsen. 

1.1 Översikt 

Det problem vi undersöker i exjobbet är att komplexa 3D-modeller tar upp mycket resurser i 

form av framför allt RAM-minne när de ska renderas. Uppdraget som vi givits är att 

undersöka en metod för att 3D-modellerna ska använda mindre RAM-minne. 

Examensarbetet består i att skapa en applikation som ska rendera 3D-objekt på ett 

minneseffektivt sätt. Applikationen ska vara exekverbar på en iOS-enheten och används i 

syftet att mäta resursanvändning av CPU, RAM och FPS (”Frames Per Second”, bildrutor per 

sekund) på den enheten med och utan en bestämd optimeringsteknik. Genom att jämföra 

resultatet utifrån mätdatan kommer man se fördelar och nackdelar med denna 

optimeringsteknik och det skulle underlätta för kunden att bestämma om det är värt att 

implementera denna optimeringsteknik för rendering av 3D-objekt till sin applikation.  

 

Arbetet utifrån kundens krav har vi delat i fyra steg: 

1. Utvärdera olika renderingstekniker som finns i dagsläget 

2. Skapa applikationen på iOS-enheten med en bestämd renderingsteknik  

3. Mäta resursanvändning vid olika testfall med och utan renderingsteknik 

4. Dra slutsatser utifrån resultatet 

1.2 Projektresultat 

Innan projektet förväntade vi oss att få en prestandaökning som skulle kunna påvisas enkelt 

både i avseende på processor-, grafikprocessor- och minnesanvändning. Att 

minnesanvändningen skulle minskas var det huvudsakliga målet med arbetet. 

 Projektet har visat att minnesanvändningen otvetydigt minskar med det här 
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tillvägagångssättet. Däremot behöver man vara försiktig vad gäller övriga prestandaområden 

eftersom en felaktig implementation kan göra att processor och grafikprocessor används mer. 

1.3 Rapportens upplägg 

Resten av rapporten har följande upplägg: 

● Kapitel 2: Bakgrund ger en utökad beskrivning av själva problemformuleringen, 

vilken innefattar bakgrund och syftet med examensarbetet. Kapitlet beskriver även 

relevanta begrepp och tekniker.  

● Kapitel 3: Design av experimentet presenterar vår design av det experiment som 

utvärderar en renderingsteknik. 

● Kapitel 4: Implementation beskriver implementeringen av vår applikation, dess 

testbana, samt hur vi samlade in mätdata för utvärdering. 

● Kapitel  5:  Resultat presenterar våra mätresultat från utförandet av experimentet.  

● Kapitel 6: Slutsatser beskriver våra tankar kring examensarbetet samt slutsatser 

utifrån resultatet och förslag på framtida utveckling.  
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2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av det uppdragsgivande företaget ÅF, där 

examensarbetet är utfört. Därefter beskrivs teknisk bakgrund om den teknik som kommer 

användas, och de metoder och algoritmer som ska undersökas under projektets gång.  

2.1 Problemformulering 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur 

som bildades 1895 [1]. ÅF har olika avdelningar som fokuserar på olika områden. Den 

avdelningen som vi samarbetar med har utvecklat en applikation som bland annat visar en 

3D-modell av en byggnad. Applikationen är idag skriven i Swift (se Avsnittet 2.3.2 för 

förklaring av Swift), och använder WebGL (Web Graphics Library) för att visa 3D-modellen. 

Den nuvarande applikationen har problem att visa modeller som kräver mycket minne (RAM 

som står för Random Access Memory och VRAM står för Video Random Access Memory), 

med krascher som följd. 

 Uppsatsens syfte är att utreda vad som är den bästa metoden för att visa en 3D-modell 

på en iOS-enhet såsom iPhone. Bästa metoden skulle kräva minimalt med resurser men ge 

högsta möjliga upplevda kvalitet på de visade 3D objekten. Genom att byta från WebGL till 

en annan metod för rendering förväntas högre prestanda uppnås. Den lösning vi undersöker 

ska förutom bytet från WebGL innehålla ytterligare metoder för att bättre utnyttja iOS-

enhetens prestanda. Med prestanda menas här minneshantering och CPU-användning.  

Efter utvärdering av olika metoder för rendering av 3D-objekt och i samråd med vår 

klient har vi bestämt att det är LoD som ska användas som optimeringsteknik i vårt projekt. 

För att skapa 3D-objekten med olika detaljnivåer ska vi använda oss av Mesh simplification 

algoritm.  

2.2 Renderingsteknologier 

Avsnittet presenterar två renderingsteknologier: WebGL och Metal. WebGL är den teknik 

som används av företagets applikation idag. Metal kommer användas i vårt projekt.  
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2.2.1 WebGL 

WebGL är ett JavaScript API (Application Program Interface) för rendering av 2D- och 3D-

objekt på en webbsida, och på så sätt få GPU-acceleration (Graphics Processing Unit) i en 

webbmiljö, utan att behöva installera någon extra plugin för webbläsaren [2]. JavaScript är ett 

programmeringsspråk som används för att utveckling av program för webbläsare. Eftersom 

WebGL är implementerat med JavaScript, och det finns JavaScript-tolkar inbyggda i alla 

moderna webbläsare, blir WebGL mycket portabelt och kan exekveras på många olika 

operativsystem och enheter; från mobila enheter, såsom smartphones och läsplattor, till 

stationära datorer [3].  

 

2.2.2 Metal 

Metal är Apples egenutvecklade API för grafik, och är utvecklat för att vara en ersättare till 

OpenGL (Open Graphics Library) på iOS-enheter. Metal blev tillgängligt för utvecklare under 

2014, och är således relativt nytt. iPhone 6 var första enheten med hårdvarustöd för Metal, 

och iOS 8 var första operativsystemet där det fanns stöd (släpptes 2014) [4]. 

 Apple har specialskrivit Metal för att köras på enbart deras egenutvecklade hårdvara. 

Det medför enligt Apple själva en prestandaförbättring på de produkterna jämfört med 

OpenGL [5]. OpenGL kan i gengäld köras på många olika sorters grafikprocessorer. 

Tidigare versioner av iOS och iOS-enheter använde OpenGL. På grund av det så 

kompileras många applikationer med stöd för både Metal och OpenGL, och använder 

OpenGL i de fall där Metal-stöd saknas. 

 

2.2.3 Kamera i spelvärlden 

Det användare ser i spelvärlden representeras av en kamera. Objekt som en användare inte ser 

behöver inte renderas. Däremot behöver inte alla delar av alla objekt som är synliga för en 

användare renderas, utan bara dessa objekt som befinner sig i området som på engelska heter 

“Frustum”. Ordet “Frustum” är ett geometriskt objekt som på svenska brukar kallas 

”avstympat parti”. Det område som är synligt för en kamera ser alltså geometriskt ut som en 

avkapad/avstympad pyramid [6]. Kamerans position och rörelse varierar för olika spel: till 

exempel för ett racingspel följer kameran i regel spelarens bil och renderar vyn utifrån 
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bilförarens perspektiv [7]. 

2.3 Utvecklingsmiljö 

I detta avsnitt redogör vi för de utvecklingsverktyg och programmeringsspråk som vi använt 

för utvecklingen av testapplikationen och hur de olika verktygen samt språken hänger ihop.   

2.3.1 C# 

C# är ett objektorienterat högnivåspråk. Från början var det utvecklat av Microsoft för att 

skapa applikationer för deras egna ramverk för Windows, men används idag på flera olika 

ställen. C# är, som hörs på namnet, mycket likt programspråken C och C++ med avseende på 

syntax, och är även mycket influerat av Java [8]. 

 

2.3.2 Swift och Objective-C 

Swift är ett annat objektorienterat högnivåspråk. Detta är utvecklat av Apple som släpptes 

2014 [9], avsett för utveckling av applikationer för macOS och iOS [10]. Swift kännetecknas 

av en enklare och mer enklare syntax än sin föregångare Objective-C. Objective-C var det 

språk som användes för utveckling på Apples produkter tidigare, och Swift är framtaget att 

vara dess efterträdare [9].  

Objective-C är ett programmeringsspråk som används i utvecklingen av mjukvaror för 

macOS och iOS. Objective-C är en uppsättning av C programmeringsspråk [11], vilket 

betyder att all funktionalitet som finns i C finnas tillgängligt i Objective-C. Alla program som 

är utvecklade i C är kompilerbara med Objective-C kompilator vilket gör det möjligt att 

kombinera båda språken i samma källkodsfil. 

 

2.3.3 Unity 

Utvecklingsmiljön vi använder mest för det här arbetet är Unity. Unity är en 

multiplattformsspelmotor och utvecklingsmiljö, med inriktning på att utveckla GPU-

accelererade 2D- och 3D-spel för olika operativsystem och enheter. Från början var Unity 

avsett för spelutveckling till enbart macOS [12], men program skrivna i Unity kan i dagsläget 

bli exporterade och kompilerade för macOS, Windows, Linux, iOS, Android, WebGL, m.fl. 
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[13].  

Utvecklingen i Unity är helt grafisk, och redigering av kod sker i stödprogram, som 

exempelvis MonoDevelop (mer om MonoDevelop i Avsnitt 2.3.4). I Unity kopplas kod 

(skriven i C# eller JavaScript) till olika objekt, för att ändra objektens egenskaper eller 

beteende i 3D-världen. 

 

2.3.4 MonoDevelop och dess koppling till Unity  

MonoDevelop är en IDE (Integrated Development Environment: “integrerad 

utvecklingsmiljö”) som är tänkt att användas ihop med Unity [14]. Det används för att skapa 

filer i JavaScript, C#, eller andra programspråk. Filerna vi skapar i MonoDevelop syns direkt i 

projektet i Unity, och kan kopplas till ett 3D-objekt i Unity genom att dra och släppa filen på 

objektet. 

 

2.3.5 Xcode och Unity till Xcode 

Xcode är Apples IDE för utveckling till macOS och iOS. Det inkluderar kompilator, debug- 

och prestandamätningsverktyg, samt en simulator för iOS-enheter (en simulerad iOS-enhet att 

utveckla mot). 

När applikationen är färdigskriven i Unity kan Unity exportera applikationen till ett 

Xcode-projekt. Xcode-projektet innehåller då en del filer som redan blivit kompilerade till 

binärkod av Unity, och en wrapper för de förkompilerade filerna, skriven i Swift. 

Detta Xcode-projekt byggs sedan färdigt av Xcode, och installeras på den anslutna 

iOS-enheten. Under körning av applikationen på iOS-enheten skickas analysdata tillbaka till 

Xcode om hur mycket och vilka resurser som används. Detta kan ses med Xcodes 

analysverktyg. 

2.3.6 LoD och Mesh Simplification algoritm 

LoD är en optimeringsteknik för rendering som bygger på att ett objekt renderas med färre 

trianglar ju längre bort i 3D-världen de befinner sig från kameran [15]. Vanligtvis sker 

övergången till färre trianglar i flera distinkta steg vid vissa förutbestämda avstånd [16]. 

 En samling trianglar som tillsammans formar ett objekt brukar kallas för en mesh 
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(engelska för "nätverk", "härva"), och en nedskalning av antalet trianglar i en mesh brukar 

kallas mesh simplification (bokstavligen "nätverksförenkling"). 

 Det finns olika algoritmer och metoder för mesh simplification av 3D-modeller. Några 

av metoderna är Vertex Removal ("hörnborttagning"), Vertex Clustering ("hörnklustring"), 

och Edge Collapse ("kantkollaps"). Alla tre är de olika varianter av algoritmer som i stort sett 

gör samma sak; de finner den kortaste kanten i 3D-modellen, tar bort den och räknar ut den 

nya meshen med nya trianglar efter det [17,18]. Efter ett antal iterationer, med att ta bort den 

kortaste kanten varje iteration, har man fått en 3D-modell som ser mera grovhuggen ut och 

består av färre trianglar än den man började med. 

 Figur 1 visar antalet polygoner som används för att rendera en mugg. Antalet 

polygoner minskar från höger till vänster (lägsta kvalitetsnivån har minsta-, medel 

kvalitetsnivå har medel- och högsta kvalitetsnivå har högsta antalet polygoner).  

 

 
 Figur 1. Förenklade modeller av muggar med Mesh simplification algoritm 

2.4 Sammanfattning 

I kapitel 2 har vi presenterat WebGL och Metal. Metal är Apples egenutvecklade API för 

grafik och vi har diskuterat Metals fördelar jämfört med OpenGL. MonoDevelop tillsammans 

med Unity är utvecklingsverktyg för spelutveckling. I MonoDevelop kan utvecklare skapa 

filerna i olika programspråk med funktionalitet för 3D-objekt, objekten får önskemål beteende 
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efter utvecklare har dragit och släppt filerna på 3D-objekt i Unity. Ett färdigt spel exporteras  

från Unity till Xcode, därefter i Xcode byggas projektet och installeras på den anslutna iOS-

enheten. Allt detta behövs för att få exekverbar applikationen på iOS-enheter.  Slutligen har vi 

beskrivit LoD och Mesh simplification metoder som används för rendering och reducering 

antalet trianglar på 3D-objekt.  
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3 Design av experiment  

I detta kapitel beskrivs designen av vår testapplikation samt experiment. Kapitlet inleds med 

en översiktlig beskrivning, som tar upp applikationens funktionalitet och designbeslut i 

implementeringen av LoD-tekniken. Därefter beskrivs vilka mätdata som kommer samlas in 

och analyseras under experimentet och sist presenteras designen på kamerans bana i 

applikationen.  

3.1 Design av app i Unity  

Vår applikation kommer ha funktionalitet för att mäta hur mycket resurser som används när 

den körs. Vid körning av programmet ska en 3D-värld visas, med ett högt antal 3D-objekt 

som från början kommer ha högsta kvalitetsnivå. 

De flesta 3D-objekt består av trianglar. Om ett objekt representeras av ett högt antal 

trianglar får det mer detaljrikedom och en mer komplex struktur, men kräver samtidigt också 

mer resurser (i form av RAM-minne, VRAM-minne, CPU- och GPU-kraft) för att 

representeras och manipuleras. För att få ner resursanvändningen tänker vi i projektet skala 

bort de trianglar från objekten som tillför minst för föremålets karakteristik (i många fall de 

minsta trianglarna) med en Mesh simplification-algoritm. Detta kan utföras med hjälp av 

program som exempelvis Photoshop [19] eller MeshLab [20] eftersom dessa program har 

inbyggd Mesh simplification-algoritm. Efter förenklingen kan 3D-objektet exporteras och 

läsas in i Unity och användas som en detaljnivå för LoD-renderingstekniken.  

Applikationen skall innehålla tre olika nivåer som kommer användas för LoD-

tekniken. Detta betyder att ett 3D-objekt med tre olika antal trianglar kommer behövas så att 

varje nivå består av ett objekt. Vi benämner 3D-objekten som hög, medium och låg 

kvalitetsnivå. Varje objekt kommer renderas med kvalitetsnivå beroende på kamerans avstånd 

till objektet. När kamerans avstånd är litet till 3D-objektet visas objektet med högsta 

kvalitetsnivå och tvärtom när avståndet ökar visas objektet med lägre kvalitetsnivå. 

Vi har valt att använda flera 3D-objekt med olika antalet meshes för LoD i 

applikationen istället för att ändra antalet meshes på ett och samma 3D objekt i realtid. Denna 

lösning valdes för att det är standard eftersom det är enkelt att implementera.[21] 
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Förutom 3D-objekt och kamerans bana (som mer i detalj är beskrivet i Avsnittet 3.3)  

kommer vår applikation att ha åtminstone två knappar på skärmen: en startknapp samt en till 

knapp med funktionalitet för att slå på och av LoD.  När användaren trycker på startknappen 

ska kameravyn flyttas runt i 3D-världen, och data börjar samlas in. Datan ska visas av både 

analysverktygen i Unity och Xcode. I de fall som analysverktygen inte kan ge data om det vi 

vill mäta så kommer den datan loggas till en databas på enheten. Vid knapptryckning på LoD 

kommer kvalitetsnivå på alla 3D-objekt förändras beroende på kamerans avstånd.  

3.2 Mätdata  

Under experimentet kommer vi mäta FPS (Frames Per Second: ”Bildrutor Per Sekund”), 

CPU-användning samt RAM-utnyttjande som används av vår testapplikation med och utan 

LoD. Vi mäter FPS för att det kan ses som ett mått på hur bra systemet presterar överlag. Ju 

fler bildrutor systemet klarar av att visa per sekund, desto bättre. CPU-användningen mäts för 

att kunna se ifall den vid något tillfälle blir så hög att systemets övriga prestanda påverkas. 

RAM-utnyttjande är det vi primärt är intresserade av i det här projektet, och bör vara så lågt 

som möjligt.  

Vi kommer mäta denna resursanvändning genom att samla in alla värden som vi får på FPS, 

CPU samt RAM över exekveringstid när kameran förflyttar sig vid olika delar av kamerans 

bana. Testen körs en gång var, och utifrån mätdatan kommer vi beräkna medelvärde på CPU 

och RAM för varje del i kamerans bana. Vi kommer presentera alla värden som vi får på FPS. 

Detta görs med syftet att inte missa kraftiga FPS-dippar. 

3.3 Detaljerad design av banan  

Syftet med kamerans bana i applikationen är att undersöka resursanvändning som används för 

rendering av 3D-objekt vid olika fall. Detta har spelat stor roll i planeringen av kamerans 

bana. Figur 2 illustrerar hur kamerans bana kommer se ut. 
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Figur 2. Kamerans bana under exekveringen av applikationen 

 

Nedan presenteras olika delar av kamerans bana med siffrorna 1-11:  

 

1. Kameran förflyttar sig rakt över 3D objekt och rendera dessa i alla tre kvalitetsnivåer 

2. Kameran vänder sig åt vänster och fortsätter rendera 3D objekt i tre kvalitetsnivåer 

3. Kameran förflyttar sig  åt vänster 

4. Kameran vänder sig tillbaka mot 3D objekt och förflyttar sig snett ovanför 3D objekt  

5. Kameran fortsätter förflytta sig ovanför 3D objekt 

6. Kameran vänder och förflyttar sig uppåt 

7. Kameran renderar en tom scen 

8. 3D objekt renderas ovanifrån 

9. Kameran förflyttar sig nedåt och går igenom 3D objekt 

10. Kameran renderar en tom scen 

11. Kameran vänder och förflyttar sig tillbaka till startpunkten 

 

Vi har delat kamerans bana i flera korta delar eftersom vi vill mäta data på mindre intervall av 

renderade trianglar. Vi förväntar oss olika data på resursanvändning utifrån dessa delar av 

kamerans bana. FPS kommer variera beroende på antalet 3D-objekt som samtidigt renderas. 

FPS skall vara hög när en tom scen renderas och tvärtom låg när ett högt antal objekt 
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renderas. 

3.4 Sammanfattning 

Vår applikationen kommer att rendera ett högt antal 3D-objekt i olika detaljnivåer om LoD-

renderingstekniken är påslagen. Utan LoD så kommer alla 3D-objekt renderas på högsta 

kvalitet vilket är mer resurskrävande. Detaljnivåer på 3D-objekt kommer variera beroende på 

kamerans avstånd, och  vår applikation kommer rendera 3D-objekt i tre 3 detaljnivåer. Efter 

att användaren har tryckt på startknappen så kommer kameran förflytta sig efter en 

förutbestämd bana och mätdata som CPU, RAM och FPS på testenheten ska börjas samlas in, 

vilken senare kommer användas för analysen.  
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4 Implementation 

Vi ska i det här kapitlet gå igenom de olika klasserna som vi skapat vid implementationen av 

applikationen, och även klassernas roll i applikationen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur funktionaliteten och LoD-systemet är 

implementerat i applikationen. Därefter följer en beskrivning på hur kamerans bana 

implementerades i Unity. Till sist visas metoden som valdes för insamling av data. 

4.1 App-implementation 

Applikationen är skriven i Unity, och vid start instansieras ett antal klasser som sköter 

menyknapparna och FPS-visning på skärmen (Menu.cs), LoD-systemet (LOD_Control.cs), 

3D-modellerna (Instantiation.cs), och som flyttar kameran längs den förutbestämda banan (se 

sektion 4.2). Alla dessa klasser är skrivna i C#. 

 

4.1.1 Meny och FPS-visning 

Menu.cs är i Unity bunden till att instansieras när huvudvyn ska visas. Klassen, som visar två 

knappar (märkta “Toggle LOD” och “Start Test”) och en tom label för FPS, använder tre av 

Unitys standard-metoder. Detta syns i Figur 3. 

Metoden Start() körs direkt vid instansiering och i den här klassen för att nollställa 

variablerna för fps-uträkning. 

Metoden Update() körs varje gång vyn ritas om (även kallat “Frame”, som i “Frames Per 

Second”). I den här metoden mäter vi hur lång tid i mikrosekunder det var sedan förra gången 

metoden kördes, och med hjälp av det räknar vi ut och visar antalet frames per sekund. 

Till sist i Menu.cs finns metoden OnGUI() som ritar upp menyn, och den anropas när 

huvudvyn laddas in i Unity. 
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Figur 3. Startvyn med menyknapparna 

 

4.1.2 LoD-system 

Systemet för LoD sköts av klassen LOD_Control.cs, som är sammankopplad med kameran. 

I LOD_Control.cs körs metoden Update() en gång per frame, precis som i Menu.cs. I 

Update() kontrolleras om den globala variabeln do_lod är satt till true, och om den är det gås 

alla 3D-objekt igenom och deras avstånd till kameran bestäms. Om de faller inom ett annat 

distansområde än det de hade tidigare kommer metoden ChangeLOD() anropas, vilken ändrar 

vilken detaljnivå av 3D-objektet som visas. 
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 Om do_lod däremot är satt till false (LoD är avstängt) så kommer alla 3D-modeller att 

sättas till den högsta detaljnivån. Figur 4 visar hur koden för detta ser ut. 

 

 
Figur 4. Kod för LoD-systemet 

 

4.1.3 3D-modeller 

Under uppstart av programmet körs också Instantiation.cs som i sin Start()-metod skapar 

instanser av 3D-modeller och placerar ut dem i en kvadrat. Antalet 3D-modeller kan sedan 

ställas in i Unity innan projektet exporteras till Xcode. 

 I Figur 5 syns en testkörning i Unity med 2 000 muggar (3D-modeller), när LoD är 

aktiverat. Huvudkameran befinner sig här nära mitten av kvadraten, och övergången till de 

olika detaljnivåerna blir synliga som distinkta ringar runt kameran. 
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Figur 5. Testkörning med LoD aktiverat i Unity 

4.2 Detaljer implementation av banan 

Implementeringen av kamerans bana består av två källkodsfiler: EditorPath.cs och 

MoveOnPath.cs. EditorPath.cs används för att rita banan och MoveOnPath.cs används för att 

förflytta kameran över banan.  

  

4.2.1 Rita banan 

För att rita kamerans bana har vi skapat EditorPath.cs som består av en funktion, 

OnDrawGizmos(), som används för att just skapa kamerans bana. Funktionen anropas 

automatiskt av Unity varje frame [22] och är en inbyggd funktion i MonoBehaviour-klassen.  

MonoBehaviour är basklassen från vilken varje skript komponent härleder i Unity [23]. 

Komponent är allt som man kan lägga till spelobjekt i Unity. Figur 6 nedanför presenterar den 

väsentliga koden i EditorPath.cs. 
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Figur 6. Kod i EditorPath.cs  

 

OnDrawGizmos() börjar med att vi sätter kamerans bana färg till vitt. Därefter fylls theArray 

med alla punkterna i banan och listan path_objs töms innan den används för lagring av 

nyskapade punkter i banan.  

 

För att kunna gå igenom alla punkter i theArray har vi använt en foreach-loopen som 

innehåller en if-sats. Innan den nya punkten lagras in i path_objs listan kontrolleras positionen 

för den ny ritade punkten inte är samma med tidigare punktens position i if-satsen.     

I slutet av OnDrawGizmos() har vi en for-loop som går igenom alla punkterna i 

path_objs listan. I for-loopen, om det finns punkt i path_objs listan kopplas den föregående 

punkten med den nya punkten ihop med hjälp av Gizmos.DrawLine funktionen. Linjen ritas 

från föregående punkten till den nyskapade punkten.  
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Efter implementering av kod i EditorPath.cs anpassade vi funktionaliteten från 

OnDrawGizmos() till 3D-objekt (PathHolder objekt) i Unity. Detta gjordes genom att dra och 

släppa EditotPath.cs på PathHolder objekt i Unity. PathHolder är vårt skapande 3D-objekt 

som är startpunkt för kamerans bana och som innehåller våra andra skapade 3D-objekt i 

cirkelformer. Dessa cirkelformer figurer har vi nämnt punkter och används för att skapa 

kamerans bana genom att koppla ihop punkterna med linjer. Efter anpassat funktionalitet till 

PathHolder och andra punkter, har vi manuellt börjat rita kamerans bana. Figur 7 visar 

processen för utveckling av banan.  

 
 Figur 7. Kamerans bana under implementeringen 

 

Implementationen i EditorPath.cs tillät oss att rita kamerans bana. Vi började rita banan 

genom att dubblera föregående punkt, dra och släppa punkten med musen på valbar position. 

Linjen som länkar ny punkt med föregående skapas direkt efter en ny punkt skapas. Vi har 

totalt skapat 66 punkter som alla tillsammans bildar banan. Slutresultatet är den färdiga banan 

för kameran som presenteras i Figur 8.  
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Figur 8. Kameras bana i applikationen efter implementeringen 

 

I Figur 8 visas kamerans bana som består av PathHolder objekt, små vita punkterna i banan 

(som är 3D objekt) och linjerna som kopplar punkterna ihop. Kameran under exekveringen av 

applikationen markeras med en kvadrat och tre pilar på scenen i Unity. Dessa figurer som från 

långt håll ser ut som små vita punkter är 3D-muggar.  

 

 

4.2.1 Förflytta kameran 

Efter utvecklingen av kamerans bana skapade vi funktionaliteten för att förflytta kameran 

över banan i MoveOnPath.cs. I början av MoveOnPath.cs har vi deklarerat variabler som 

tillhör kamerarörelse, se Figur 9. 

 

  
   Figur 9. Variabler i MoveOnPath.cs 

 

Variabeln speed används för att avgöra hastigheten på kamerarörelse. Nästa variabel, 

reachDistance, används för att avgöra avståndet på hur nära kameran ska närma sig varje 

punkt i banan. Med hjälp av avståndet får man att kameran befinner sig exakt på banan under 

kamerarörelse. Variabeln rotationSpeed används för att avgöra hur snabbt kameran kommer 

vända sig vid kurvor.  
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Efter man har dragit och släppt MoveOnPath.cs på kameran i Unity visas två rutor i Unity, se 

Figur 10. Endast public variabler är synliga i Unity.  

 

 
Figur 10. Hastighets- och rotationsrutor i Unity 

 

I Figur 10 visas rutorna som man kan sätta hastigheten på hur snabbt kameran kommer 

förflytta sig över banan och hur snabbt kommer roteras vid kurvor i banan. 

  

I MoveOnPath.cs har vi skapat en Update() funktion som automatiskt anropas per frame av 

Unity om MonoBehaviour är aktiverad [24]. Vi har aktiverat MonoBehaviour-klassen på 

sättet som visas i Figur 11.  

 

  public class MoveOnPath : MonoBehaviour 

 

Figur 11. Ett sätt att aktivera MonoBehaviour-klassen 

 

För att kameran ska flytta på sig har vi implementerat MoveTowards() i Update(). 

MoveTowards()  är en inbyggd funktion i MonoBehaviour och som förflyttar kameran från 

punkten som kameran befinner sig för tillfället till nästa punkt i banan med vår valbara 

hastighet.  

I Update() har vi också anropat inbyggda funktioner i MonoBehaviour som 

LookRotation() och Slerp(). Dessa används för att skapa funktionalitet för kamerans riktning. 

LookRotation() används för att skapa riktning mot vilken kameran ska rikta sig och anpassa 

den till kameran med Slerp(). Kameran ska rikta sig med vår valbara hastighet.  

4.3 Insamling av data 

Då en metod för insamlingen av data från applikationen bestämdes beslutade vi att 
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implementera en SQL-databas (Structured Query Language: “strukturerat frågespråk”) och 

spara ner data under testkörningen. När testkörningen med kameran längs hela banan var klar 

skulle mätdata överföras  till en dator och analyseras. 

 En sqlite3-databas importerades i projektet och testades. Från början såg det lovande 

ut och data kunde sparas och data från tidigare tester kunde visas. Dock medförde det en hel 

del overhead som störde mätningen av data, varför databasen togs bort från applikationen.   

Data samlas istället in genom Xcodes inbyggda debug-verktyg. Xcode körs på en 

separat dator och visar debug-data och data om resursanvändning (RAM-minne, CPU, FPS) 

från en USB-ansluten iOS-enhet. Figur 12 visar hur debug-vyn ser ut i Xcode. 

Till skillnad från att spara ner data i databasen märktes ingen påverkan på prestanda i 

applikationen när data samlades in via Xcode. 

 

 
Figur 12. Exempelvy för prestandamätning i Xcode 

4.4 Sammanfattning 

Applikationen är implementerad med ett antal klasser. Den har en enkel meny med några 

knappar, som startar en testkörning längs en bana. Testdata samlas in genom en ansluten 

USB-kabel och visas i Xcode. 
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5 Resultat  

I kapitlet presenterar vi resultaten av de experiment som vi har utfört. Kapitlet inleds med en 

kort beskrivning av den mobila enhet som används i experimenten, samt en beskrivning av 

olika testfall. Därefter kommer mätdata för iPhone 6 presenteras och utvärdering av mätdatan 

utföras.   

5.1 Testenhet  

Testkörningen av applikationen sker på en iPhone 6 med iOS 10, för att visa vad den första 

enheten med stöd för Metal klarar av. Alla nyare och mer avancerade enheter kommer såklart 

att ha högre prestanda och klara av testerna bättre, så detta är en bra enhet för att påvisa en 

lägstanivå. iPhone 6 har 1GB DDR3-RAM, en tvåkärning 1,4 GHz ARM CPU, och en 

fyrakärnig GPU. 

5.2 Testfall 

Under experiment kommer vi samla in data på resursanvändning för två testfall.  

1. 3D-objekt renderas med LoD 

2. 3D-objekt renderas utan LoD    

 

Kameran kommer förflytta sig vid samma bana och rendera 20 000 3D-modeller på scenen 

vid båda testfallen. Denna storlek har valts eftersom vi då är säkra på att testapplikation är 

stabilt körbar under hela exekveringstid. Anledningen till varför vi valde ha flera 3D-objekt 

som består av mindre antalet trianglar, istället än några komplexa 3D-objekt som består av 

tusentals antalet trianglar, är att det skulle vara lättare för oss hitta gränsen på maximalt antal 

muggar som testapplikationen kan rendera utan att krascha. Detta undersöks i början av våra 

experimentet.   

Mätdata på resursanvändning kommer samlas in utifrån olika delar av kamerans bana 

(som är presenterat i avsnitt 3.3) vid testfall 1 och testfall 2 där både båda resultaten för 

samma resurs presenteras i ett diagram. Mätdata kommer presentera hur mycket CPU och 

RAM som används för rendering på ett specifikt antal trianglar med och utan LoD. GPU 
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kommer mätas indirekt genom FPS. Utifrån mätdata kommer vi också se om det finns vinst 

med implementering av LoD och hur mycket i detta fall. För att förstå hur många trianglar 

motsvarar i vanliga data mätningar har vi undersökt antalet trianglar i andra 3D-objekt genom 

att öppna dessa objekt i exempelvis Photoshop eller MeshLab, där kan man lätt se hur många 

trianglar 3D-objektet består av. En mugg i vår testapplikation är 9 kB stor och består av 558 

trianglar i högsta kvalitetsnivån, 172 trianglar i medium-kvalitetsnivån och 90 trianglar lägsta 

kvalitetsnivån.  

 

I Figur 13 och 14 visas antalet trianglar som kommer renderas av kameran vid olika delar av  

banan med LoD och utan LoD.  

 

 
Figur 13. Antalet renderade trianglar vid olika delar av kamerans bana med LoD 

 

 

1. Kameran börjar rendera 2,2 M trianglar som minskar till 1,7 M 

2. Renderade trianglar minskar från 1,7 M till 1 M 

3. 1 M trianglar minskar till 400 k trianglar 

4. Renderade trianglar ökar från 400 k till 1, 4 M  

5. 1, 4 M minskar till 1 M 
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6. Renderade trianglar minskar från 1 M till 885 k  

7. En tom scen renderas som är 25,3 k trianglar  

8. Kameran börjar rendera 3D-objekt, därför antalet renderade trianglar ökar till 1,1M 

9. Kameran förflyttar sig nedåt till 3D-objekt och går igenom dem, därför minskar antalet 

renderade trianglar minskar från 1,1M till 70k 

10. En tom scen renderas igen (25,3k) 

11. Kameran börjar rendera 3D-objekt, därför antalet renderade trianglar ökar fram till 

2,2M som var från början 

 

I Figur 13 är kamerans rörelse samma som i Figur 14. Det enda som skiljer sig är antalet 

renderade trianglar eftersom LoD är avstängt. 

 
Figur 14. Antalet renderade trianglar vid olika delar av kamerans bana utan LoD 

 

Tabell 1 visar skillnaden på antalet renderade trianglar när samma antalet 3D-objekt (20 000 

stycken muggar) renderas med och utan LoD vid olika delar av kamerans bana. Detta bevisar 

att med LoD kan man minska antalet renderade trianglar som i sin tur skulle minska 

resursanvändning.  
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Tabell 1. Skillnaden på antalet renderade trianglar med och utan LoD 

 

5.3 Mätdata  

För att få reda på hur mycket minne en applikation kan använda utan stabilitetsproblem gjorde 

vi ett test där vi fyllde applikationen med fler och fler 3D-modeller tills den blev instabil, och 

till slut inte var exekverbar alls. 

Figur 15 visar hur många muggar som kan läsas in med och utan LoD i testapplikationen och 

maxvärde på RAM som krävs för rendering av dessa muggar. Vi kan först dela antalet 

renderade muggar i tre intervall när LoD är påslaget: 

1. Exekvering av testapplikationen är stabil fram till 45 000 muggar. 

2. Mellan 45 000 och 47 000 muggar är testapplikationen instabil och det finns en stor 

risk att testapplikationen kan krascha.  

3. Från 47 000 muggar är vår testapplikation inte exekverbar längre    

 

När LoD är avstängt kan antalet renderade muggar vara indelade i följande intervall: 

1. Exekvering av testapplikationen är stabil fram till 43 000 muggar. 

2. Mellan 43 000 och 45 000 muggar är applikationen instabil och kan krascha under 

exekveringstid. 

3. Från 45 000 muggar är testapplikationen inte längre exekverbar på vår testenhet. 
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Figur 15. Antal muggar som kan renderas av vår testapplikation 

 

I Figur 15 kan man se maxgränsen för RAM, som är 540 MB på vår testenhet. Man kan också 

se i diagrammet att fler muggar som har olika detaljnivåer kan sparas i minnet innan denna 

toppgräns nås. Anledningen till detta är att utan LoD ligger alla muggar i minnet med högsta 

kvalitetsnivå, men med LoD ligger de flesta muggarna där med lägre kvalitetsnivåer, vilket tar 

upp mindre plats. 

 

Figurerna 16, 17, 18 och 19 presenterar mätdata för CPU-, RAM- och GPU-användning 

(FPS), respektive. Mätdata är beräknad i medelvärde som visar hur mycket resurser som 

används för rendering av olika antalet trianglar med och utan LoD.  
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Figur 16. Användning av CPU vid olika delar av kamerans bana  

 

Figur 16 visar att användning av CPU är högst i början av kamerans bana när 

testapplikationen initialt renderar ett högt antal trianglar. Det kan ses vid jämförelse av Tabell 

1 och Figur 16 att korrelationen mellan CPU-användning och antalet trianglar är stor. Högsta 

antal renderade trianglar finns i banans läge 1,3 och 5, och det är också här som CPU-

användningen är som högst. 

Fastän skillnaden mellan antalet renderade trianglar med och utan LoD är stor för olika 

delar av kamerans bana så skiljer sig inte användning av CPU lika dramatiskt. Vi ser till och 

med en liten ökning på 2% av CPU-användningen i snitt. Detta är på grund av att CPU:n utför 

många operationer när LoD är påslaget. Den måste växla mellan olika kvalitetsnivåer för 3D-

muggarna som ska renderas, vilket gör att det blir en utjämnande effekt på 

processoranvändningen. När det är många objekt som ska renderas så blir användningen lägre 

än utan LoD på grund av det lägre antalet trianglar som behöver behandlas, men när det är ett 

lägre antal 3D-objekt blir CPU-användningen aningen högre än utan LoD på grund av att 

CPU:n fortfarande måste växla mellan olika detaljnivåer på de 3D-modeller som visas. 
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Figur 17. Användning av RAM vid olika delar av kamerans bana  

 

I Figur 17 kan man direkt se att det krävs mer arbetsminne när testapplikationen ska rendera 

3D-modeller utan LoD. Anledningen till detta är alla instanser av 3D-modellerna sparas med 

högsta kvalitetsnivå i minnet vilket i sin tur gör att de tar upp mer plats. Med LoD krävs det 

mindre arbetsminne eftersom många av 3D-modellerna är lagrade med lägre kvalitetsnivå. 

Det är också i det här diagrammet vi kan se den verkliga vinsten med vår implementation av 

LoD, alltså en i snitt ca 10% lägre minnesanvändning. 
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Figur 18. FPS under hela kamerans bana  

 

I Figur 18 syns att utan LoD får man varierande FPS under kamerans bana. Utifrån 

värdena syns tydligt när testapplikationen renderar ett högre eller mindre antal 3D-muggar 

och en tom scen. Ett högre antal renderade 3D-muggar minskar FPS: detta kan tydligt ses vid 

steg 1 när de högsta antalet muggar renderas. FPS ökar till 60 (vilket är vad Unity låter oss 

sätta som maximalt) när ett mindre antal muggar renderas och ligger även i topp när en tom 

scen renderas. 

Med LoD är FPS-värdena ungefär desamma under hela exekveringstiden när 

testapplikationen renderar 3D-muggar med LoD. Värdena avviker knappt alls från 25 FPS 

någon gång under hela testningen. Detta är tyvärr på grund av en brist med testningen som vi 

upptäckte. Det som orsakar att FPS stannar vid 25 är för att när LoD blir påslaget försöker 

applikationen hålla 25 FPS för att inte behöva rendera för många bildrutor per sekund, vilket 

skulle påverka enhetens batteritid negativt. Samma låsning av högsta FPS fanns utan LoD, 

men den kunde dock höjas till 60, vilket vi kan se i Figur 18 är högsta FPS med LoD 

avaktiverat. Om denna gräns inte hade funnits så hade FPS varit mycket högre vid de delar av 

banan där antalet 3D-modeller som visas på skärmen är lågt. Vi har i Unity satt ”Target 

Framerate” (mål för antalet bildrutor per sekund) till 240 i Menu.cs för att se om gränsen 

kunde flyttas högre, men tyvärr ökades den bara från 25 till 60 utan LoD, och låg oförändrad 

på 25 med LoD påslaget. Det som händer när applikationen låses till en maximal FPS är att 

om enheten är färdig med att rendera en bildruta så börjar den inte rendera nästa bildruta 
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innan ett visst minimum av tid har gått. Detta är såklart en bra optimering i vanliga fall, som 

innebär att enheten inte i onödan renderar något som ögat ändå inte hinner uppfatta, och på så 

vis sparar resurser (exempelvis batteri). 

Tyvärr gör detta att vår mätning av FPS inte kan visa så mycket i skillnad med och 

utan LoD. I ett litet område efter läge 3 i Figur 18 kan man dock se att FPS utan LoD sjunker 

under 25, medan FPS med LoD fortfarande ligger stabilt på 25. Detta ger ändå en indikation 

på att LoD även påverkar prestanda i form av FPS positivt, om FPS inte hade haft ett lågt 

maxvärde.  

Ett andra försök gjordes, den här gången med 40 000 muggar istället för 20 000. 

Resultatet av detta syns i Figur 19. 

 

 
Figur 19. Test med 40 000 muggar 

 

Det här testet gjordes för att försöka utröna om det skulle bli ett annat förhållande mellan 

kurvorna med och utan LoD. Dessvärre är det så många 3D-modeller i det här försöket att 

CPU-användningen låg i topp hela tiden när LoD var aktiverat, vilket påverkade prestandan 

negativt. 
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5.4 Utvärdering av mätdata  

Principen bakom användning av CPU och RAM under exekveringstid har varit förväntat för 

oss. Vi visste redan i början av experimentet att växlingar mellan olika detaljnivåer för 3D-

muggarna skulle öka belastning på CPU. Under experimentet har det visat sig att det tar mer 

CPU vid de fall när det väldigt högt antal trianglar som renderas utan LoD. Vid andra fall när 

mindre antal renderade trianglar, från 5 M och färre renderas krävs det mer CPU när LoD är 

påslaget. Resultatet på användning av RAM var självförklarande eftersom det används mer 

RAM när alla 3D-muggarna är sparade med högsta kvalitetsnivå i arbetsminne. 3D-objekt 

med sämre kvalitetsnivåer kräver mindre RAM. Detta bevisades en gång till i Figur 15, som 

visar maximum antalet på 3D-muggar som vår testapplikation kan rendera.  

 Resultatet som vi fick på FPS var något oväntat och ledde till extra undersökning. Vi 

antog att FPS skulle vara högre med LoD aktiverat än utan, eftersom de flesta 3D-muggarna 

skulle ritas med lägre detaljnivå vilket betyder mindre påfrestning på GPU och CPU. Med 

hjälp av en funktionalitet i Unity, där användaren kan se kamerans position och rörelse från 

tredjepersonsperspektiv såg vi att muggarna som befinner sig omkring kameran växlar mellan 

olika kvalitetsnivåer oavsett om de renderas på skärmen eller inte.  

FPS-värdena hjälpte oss inse att implementeringen av LoD inte var helt optimal. 

Lösningen skulle kunna optimeras ytterligare genom att låta bli att växla kvalitetsnivå på de 

3D-modeller som inte är synliga (de som exempelvis är bakom kameran), eftersom de då inte 

skulle behöva behandlas alls av CPU:n. Att CPU:n avlastas skulle kunna göra systemet 

snabbare som helhet, vilket borde ha en positiv inverkan på FPS. 

5.5 Sammanfattning 

I kapitel 5 har vi presenterat mätdata för resursanvändning av CPU, RAM och FPS. Mätdata 

samlades in under två testfall, med och utan LoD. Under experimenten gick kameran genom 

samma bana och renderade samma antal muggar (20 000 stycken), men antalet renderade 

trianglar skiljer sig åt beroende på om LoD är påslaget eller inte. 

Det första diagrammet påvisar maxgränsen för hur mycket RAM som kan användas, 

och hur många muggar som kan få plats i minnet och kan renderas, med och utan LoD. Detta 

antal är 45 000 muggar som behöver 405 MB RAM. Efter 45 000 muggar är testapplikation 
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fortfarande exekverbar men det finns en stor risk att den kan krascha. Från och med 47 000 

muggar och uppåt är testapplikationen inte längre exekverbar. 

I de två nästkommande diagrammen presenteras medelvärde på resursanvändning vid 

olika delar av kamerans bana och olika antalet renderade trianglar. Till sist visar de två sista 

diagrammen FPS under hela kamerans bana.  
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6 Slutsatser 

Vi summerar våra tankar och problem som har uppstått under projektets gång, därefter dras 

slutsatser utifrån mätdatan som vi fick under experimentet och slutligen presenterar vi förslag 

på framtida förbättringar.  

 

6.1 Projektutvärdering 

Utvecklingen av vår testapplikation tog mer tid än vi hade planerat. Från början av projektet 

hade vi tänkt att använda Swift som programmeringsspråk i utvecklingen av vår 

testapplikation och utvecklingsmiljö Xcode. Emellertid, efter ungefär en månads uteblivna 

resultat på grund av mycket bristande dokumentation bestämde vi oss för att leta efter andra 

alternativ. Vi hittade Unity som fungerade utmärkt för oss, och har många exempel och 

tutorials. En stor fördel med Unity är att lösningar kan implementeras i 

programmeringsspråket C#. Detta underlättade betydligt utvecklingen av applikationen 

eftersom det finns flera exempel på nätet på hur man implementerar LoD i C#.  

Bristen på informationen om implementering av LoD i Swift var den huvudsakliga 

orsaken till våra tidiga problem. Vi hittade några exempel på nätet men dessa visades sig vara 

skrivna i en äldre version av Swift, med äldre metoder och funktioner som senaste versionen 

av Xcode inte kunde kompilera.   

 

6.2 Slutsatser utifrån resultatet 

Ett av kraven från vår kund var att renderingstekniken skulle kräva minimalt med resurser 

men ge högsta möjliga kvalitet på de visade 3D objekten. Under experimentet visade det sig 

att LoD inte är den bästa metoden när det gäller kvalitet på renderingen av 3D-objekt eftersom 

man får sämre FPS med LoD än utan LoD: skillnaden vid vissa steg är uppenbara. En fördel 

med LoD är att det krävs mindre minne, vilket kan vara en stor fördel för vår kund eftersom 

den nuvarande kundens applikation har problem att visa modeller som kräver mycket minne. 

När det gäller användning av CPU är skillnaden relativt liten med eller utan LoD. Vid de fall 
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när antalet renderade trianglar relativt få blir användning av CPU högre med LoD, vilket är en 

nackdel. Beroende på vad som önskas utifrån renderingstekniken så finns det både fördelar 

och nackdelar med LoD. 

6.3 Framtida utveckling 

I slutet av experimentet har vi kommit fram till en idé som är att implementera två eller fler 

optimeringstekniker för rendering av 3D-objekt i en och samma testapplikation, som 

exempelvis LoD tillsammans med Clipping. Clipping är en optimeringsteknik som bygger på 

att det endast ritas 3D-objekt som befinner på Frustum (se Avsnitt 2.2.3 för förklaring av 

Frustum) och endast dessa 3D-objekt renderas för kameran [25]. Vi tror att dessa 

optimeringstekniker tillsammans betydligt skulle kunna minska resursanvändningen.  

6.4 Slutord 

Projektet har varit intressant och mycket lärorikt. Trots alla svårigheter som påträffats med 

implementering av LoD har vi uppnått alla mål med projektet. Dessa var att skapa en 

applikation för iOS-enheten som renderar 3D-objekt med LoD och undersöka om det finns 

vinst med implementering av LoD och hur mycket i detta fall. Eftersom 3D-världen och 

speciellt LoD var nya saker för oss är vi nöjda med resultatet på examensarbetet. Vi hoppas 

att vår undersökning av LoD ska hjälpa kunden bestämma om LoD är den renderingsteknik 

som de kan ha nytta av i deras applikation. 
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