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Normal Mapping för Hårda Ytor – Photoshop och Maya Transfer Maps för 
Normal Mapping av icke-organic geometri i datorspel 

 

Sammanfattning 
 
 
 
I mitt examensarbete har jag undersökt om det lämpar sig att använda en manuell metod för att 
skapa normal maps till icke-organiska polygonmodeller avsedda för datorspel. Jag har använt mig 
av Photoshop för att måla normal maps som jag sedan applicerar på lågdetaljerade modeller jag 
skapat, för att höja detaljgraden avsevärt. 
 
Då icke-organisk modellering inbegriper modeller som ska representera hårda ytor, och därmed inte 
animeras med deformation, så antog jag att denna metod skulle lämpa sig väldigt väl åt dessa ytor 
som ofta har extremt mjuka former och precisa vassare kanter. 
 
Min metod har varit att studera litteratur om Normal Mapping och hur man använder Photoshop för 
detta. Jag har sedan utfört praktiskt arbete för att utvärdera hur effektiv metoden är samt vilka 
fördelar den bidrar med. Jag går igenom teori för normal mapping som jag stödjer med hjälp av 
faktatexter och instruktions-DVDer i ämnet för att sedan redovisa metoden jag använt i mitt arbete. 
Jag avslutar sedan med en diskussion kring mitt resultat och redovisar vad jag kommit fram till 
genom mina experiment.  
 
Jag kommer fram till att Normal Mapping med Photoshop är mycket väl lämpat åt hårda ytor och 
även bidrar med optimeringar i arbetsflödet både vad gäller organisering, tidsåtgång samt kontroll 
över resultatet. Ytterligare så ges förslag på förbättringar i pluginets funktionalitet för att öka 
användarvänligheten. 
 
 
Nyckelord: polygon, modellering, texturering, normal map, icke-organisk, non-
organic, nvidia, photoshop, datorspel, lågpoly, lågpolygon, transfer maps 
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1 Inledning  

 
Då jag är grafiker som fokuserar på modellering av olika slag till datorspel så har jag tidigare 
erfarenhet av modellering. Denna erfarenhet är dock främst av karaktärsmodellering (det vill säga 
”organisk” modellering av modeller som deformeras vid animation) och det är därför jag har valt att 
studera ickeorganisk modellering i mitt examensarbete. Specifikt studerar jag skapandet av normal 
maps för ickeorganiska modeller och hur effektivisering av detta kreationsmoment kan 
åstadkommas. Då ytorna är hårda lämpar sig inte program som Autodesk Mudbox 2009 (2008) och 
Pixologic Zbrush 3.1 (2008) lika väl åt att skapa dessa, då programmen primärt tillgodoser behoven 
vid skulptering av organiska mjuka ytor. 
 
1.1 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet är att utforska hur effektivt Adobe Photoshop CS4 (2008) är som verktyg vid skapandet av 
normal maps till ickeorganiska polygonmodeller avsedda för datorspel. 
 
Frågeställningen är som följer: 
Hur väl lämpar sig Adobe Photoshop till att producera normal maps för hårda ytor i moderna 
datorspel? 
 
1.2 Mål  
 
Målet är att modellera minst ett objekt med komplett normal map avsedd för animation i datorspel 
med 3D- grafik renderad i realtid. För detta objekt valde jag att modellera och normal-mappa en 
pistol. Det fiktiva datorspelet som pistolen är ämnad åt är tänkt att spelas i förstapersonsvy vilket 
kräver att modellen klarar av granskning på nära håll och behöver hålla en hög standard. 
 
Begränsningarna för dessa objekt vad gäller resurser är 2000 trianglar maximum för geometrin, 
samt en normal map på maximalt 1024x1024 pixlar. 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Då arbetet är väldigt omfattande för den begränsade tid som finns att tillgå så har jag valt att välja 
bort färgtexturering som ett krav och arbetet fokuserar enbart på modellering och skapandet av 
normal maps. Modellerna kommer att ha komplett texturering med color- och specular map i åtanke 
då de skapas även om dessa texturer kanske inte hinner färdigställas av mig under arbetets gång. 
Utan förberedande arbete för color- och specular map skulle modellen vara oanvändbar i en 
produktionsmiljö och därmed vara irrelevant för arbetets syfte. 
 
Jag har även producerat ytterligare modeller än pistolen som definieras i kapitel 1.3, men har valt ut 
denna modell som fokus i min rapport då den har en hög detaljgrad och är byggd för att granskas på 
ett nära avstånd. 
 
Ytterligare så gör jag ingen estetisk utvärdering av mitt verk då detta är högst subjektivt och inte är 
relevant arbetets syfte. Metoden som redovisas i denna rapport är brukbar av alla med tillgång till 
den använda mjukvaran och fördelar som nackdelar är likvärdiga oberoende av användarens 
estetiska kompetens.



2 
 

1.4 Metod 
 
Min metod har varit att först läsa om ämnet i fackböcker, guider och även se på instruktions-DVDer 
i ämnet. Då böckerna och guiderna tillsammans är cirka tusen sidor material, samt cirka sexton 
timmars filmmaterial, så har detta tagit tre veckor att läsa igenom och testa. Jag kom fram till att 
Photoshop CS4 (2008) skulle fungera bra för ändamålet men att jag borde kombinera det med ett 
annat verktyg för att snabbt framställa en normal map-bas att utgå från i Photoshop då det är väldigt 
tidskrävande att skapa normal maps från grunden. En normal map utan existerande information kan 
upplevas abstrakt på grund av bristen på referenspunkter i bilden. Det är svårt att placera detaljer på 
rätt ställen och utöver detta så skulle även modellens alla mjuka former behöva skapas manuellt. 
Därför gjorde jag valet att använda en kombination av Transfer Maps i Autodesk Maya (2007) och 
Nvidias Normal Map filter (2008) till Photoshop för att framställa mina normal maps. Jag valde 
Mayas Transfer Maps på grund av min tidigare erfarenheter med programmet. Likvärdiga verktyg i 
andra 3D-applikationer bör fungera lika bra för att generera en normal map-grund att jobba utifrån. 
Efter denna undersökande fas så har jag utfört konkreta experiment där jag skapat olika objekt med 
ovan nämnda metod. 
 
1.5 Verktyg 
 
Jag använder mig uteslutande av programmen Autodesk Maya 2008 med Service Pack 1 
samt Adobe Photoshop CS4 med NVIDIA Normal Map Filter v8.20 Beta. 
 
Autodesk Maya 2008 valde jag då det är Maya jag är van att arbeta i. Mitt arbete använder sig av 
Maya Transfer Map funktionen vilket gör min text specifik till Maya i detta avseende, men 
likvärdiga verktyg existerar i andra 3D paket så som 3DS Max.  
 
Adobe Photoshop CS4 valde jag för att det återigen är ett program som jag är van att arbeta i. Hittas 
liknande normal map filter till ett annat bildbehandlingsprogram så bör det inte vara ett problem att 
använda det istället för att få fram samma resultat. NVIDIAs Normal Map Filter är ett plugin till 
Adobe Photoshop CS4 och är enligt mitt vetande det mest kompletta plugin för denna typ av arbete. 
Programmet är gratis och finns att hämta på NVIDIAs hemsida. 
 
1.6 Rapportens disposition  
 
Inledningen har haft för avsikt att förklara vad det här arbetet går ut på, hur det är upplagt och vad 
det behandlar respektive inte behandlar. Bakgrundskapitlet försöker etablera en bild av problemets 
natur och förklara varför det är relevant att undersöka. 
 
Själva uppsatsens disposition kommer att vara indelad i avsnitten Teori, Metod och Slutsats. Jag har 
valt att lägga in relevanta bilder i den löpande texten för att underlätta för läsaren. 
Teoridelen behandlar problemets art och de tekniska begränsningar som möjligt kan påverka 
problemets lösning. 
 
Metoddelen behandlar mitt tillvägagångssätt och hur jag behandlar problemet. Detta är även själva 
kunskapsprocessen bakom verket. Observera att jag ej kommer att gå igenom alla delar av mitt verk 
då det förekommer mycket repetition. Jag kommer att behandla alla förekommande typer av ytor 
med specifika modelleringstekniker för att sedan applicera dessa metoder på alla likadana ytor. 
 
Slutsatskapitlet behandlar och reflekterar över vad jag kommit fram till. Jag tar upp vad lärt mig, 
vad som gick bra, vad som gick dåligt, oförutsedda problem och vad jag bör göra annorlunda. 
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2 Bakgrund 

 
Datorspel renderar ut sin grafik i realtid till skillnad från film som är det andra vanliga 
användningsområdet för 3D-grafik. Med datorspel avser jag i det här arbetet ett spel avsett för PC 
eller konsol. Det renderar 3D-grafik med polygongeometri i realtid. Då grafiken ska visas i realtid 
och dessutom reagera på spelarens interagerande så ställs det en serie betydligt högre krav på 
effektivitet när det skapas grafik för datorspel. Grafiken måste optimeras för både 
renderingshastighet och mångsidighet. Vinkeln grafiken ska presenteras med är inte alltid 
förutsägbar då spelaren ofta har kontroll över kameran och grafiken ska även ge respons på 
spelarens input i realtid vilket kräver en flexibilitet som inte återfinns inom andra 3D-medier.  
 
Då detta kraftigt begränsar antalet polygoner ett spel kan använda sig av för att representera saker i 
spel så används en teknik som kallas normal mapping som speglar högdetaljerad grafik över till en 
version med betydligt färre polygoner. 
 
Spelets "normal map" är beroende av noggrant matchande geometri. Denna textur skapas genom att 
modellera en högupplöst modell med ett jämnt utspritt nät av fyrhörniga polygoner, s.k. "quads", för 
att sedan spegla denna grafik över till en lågupplöst version av objektet. Normal-mappen påverkar 
sedan hur ljuset bryts över ytan (över normalerna) och kan på så sätt simulera detaljer som inte 
finns där i form av polygoner. Detta objekt kan sedan optimeras genom användning av trianglar för 
att avsluta flöden av geometri och på så sätt rensa bort stora mängder polygoner som inte är 
nödvändiga för den grafiska detaljgraden. Skuggningen som normal maps ger är inte helt korrekt 
men det ger en övertygande helhet och det fungerar bra i en spelmiljö.  
 
En ytterligare fördel med normal maps är att antalet trianglar inte bara kan hållas på en jämn nivå, 
antalet kan även sänkas som påvisas i spel som Call of Duty 4 (2007), Boon (2007) skriver i ett post 
mortem om Call of Duty 4: 
 

“[...]we could take what worked well in CoD2 [Call of Duty 2 
(2005)] and tune it to work better. For example, our characters use 
fewer triangles, but thanks to our improved normal maps they look 
smoother and more detailed” 
  -Boon (2007) Post-Mortem:Why CoD4 Looks so Hot.
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2.1 Polygonmodellering och normal-mapping för spel ur ett 
branschperspektiv 
 
Kraven på modellering för spel ökar och när normal-mapping började användas så blev många 
arbetsmetoder som förut var exklusiva för film även användbara vid spelutveckling. En modellerare 
i dagens utvecklingsmiljöer klarar sig inte längre på enbart lågpolygonmodeller, utan det handlar 
även om att effektivt kunna spegla högdetaljerade modeller mot lågpolygonmodeller och på så sätt 
uppnå en betydligt högre detaljgrad i sitt arbete. (Lanier, 2008, s.433).Snabb och effektiv generering 
av normal maps via Photoshop är även det allt vanligare och ju mer avancerad en modell är desto 
jobbigare kan pipelinen mellan de olika programmen som används bli. Det handlar om att bedöma 
vad som är mest kostnadseffektivt, vad som fungerar och vad som inte fungerar och sedan 
verkställa detta. 
 
Om avsikten är att jobba som grafiker i dagens spelbransch så är det därför viktigt att behärska 
normal-mapping för alla typer av modeller och ändamål, speciellt om man anser att modellering är 
ens spetskompetens.   
 
Frågan är alltså hur objekt konstrueras för att både vara snabba att tillverka och optimerade för 
ändamålet. De ska även fungera tillsammans med de tekniker som kommer att appliceras på dessa 
ytor, det vill säga textureringsvänliga och ha den geometri som behövs för att bära upp de texturer 
och shaders som kommer att ligga ovanpå. 
 
2.2 Samtida exempel 
 
Jag går här igenom polygon- och texturbudgetar för moderna spel. Dessa siffror är alltså vad som 
kan väntas vid arbete till ett modernt1 datorspel när man ska modellera och normal-mappa objekt. 
Listan är avsedd som ett exempel på triangelbudgetar för läsaren samt placerar mitt verks 
triangelbudgetar i relation till moderna publicerade spel. Detta är relevant då en normal map 
behöver geometri som stödjer dess detaljer och dessa exempel ger en bild av hur många trianglar 
man kan vänta sig att ha till förfogande för att skapa basgeometrin.  
 
Mark Antoine skriver i sin portfolio (Hamelin, 2009) att han använt följande budget när han 
skapade vapen till Army of Two (2008). 
 
M4A1 - 1,345 polys / 3 x 512 textures (diffuse, normal, specular) 
Steyr AUG: - 1,722 polys / 3 x 512 textures (diffuse, normal, specular) 
G36C: - 1,239 polys / 3 x 512 textures (diffuse, normal, specular) 
 

Följande data är citerat från Rick Stirlings artikel ”Yes, But How Many Polygons?” (2007). Jag har 
valt ut den information som är relevant för mitt verk. Det vill säga spel från 2004 och framåt, samt 
den typ av modeller som jag gör. 

Half-Life 2 (2004): 
Buggy (without mounted gun) - 5824 polygons 
Classic Headcrab - 1690 polygons 
SMG - 2854 polygons (with arms) 
Pistol - 2268 polygons (with arms) 

 

 
1 Avser spel publicerade år 2004 och nyare. 
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Project Gotham Racing 3 (2006): 
Vehicles - 80,000-100,000 polygons 
 
Unreal Tournament 3 (2007): 
Weapon models - 4,500 to 12,000 triangles for the first person view 
 
Siffrorna på antalet trianglar varierar kraftigt från spel till spel. Informationen är dessutom tvetydig 
då samtliga spel förutom Unreal Tournament 3 listar antalet trianglar i sin geometri som polygoner, 
det vill säga bokstavligen som flerhörningar. Det är därför inte säkert att de menar trianglar, jag kan 
dock med relativ säkerhet anta att de högst räknar quads vilket betyder att siffrorna i så fall skulle 
vara det dubbla i trianglar. För mitt eget arbetes syfte har jag valt att behandla all data ovan som 
trianglar då optimering handlar om att använda så lite resurser som möjligt för att uppnå önskat 
resultat. På så vis så har jag i värsta fall samma triangelbudget som spelen ovan, och i bästa fall 
enbart hälften av deras triangelbudget. För övrigt så bör det beaktas vilken typ av spel som objektet 
ska avändas i. I exemplet ovan så använder spelet Army of Two (2008) 1200 till 1722 trianglar för 
sina vapen, medan spelet Unreal Tournament 3 (2007) använder upp till 12000 trianglar för sina 
vapen. Den viktiga skillnaden mellan dessa två spel är att Army of Two utspelar sig i 
tredjepersonsvy och kan på så sätt klara sig med betydligt färre trianglar då vapnen renderas på ett 
längre avstånd. Unreal Tournament 3 å andra sidan utspelar sig uteslutande i förstapersonsvy och 
vapnen tar upp en stor del av skärmytan, således bör fler trianglar användas. 
 

3 Begrepp 

 
Arbetet vänder sig till läsare som redan är insatta i 3D-modelleringens grunder och de vanligt 
använda termerna men jag har valt att inkludera en del som definierar vad jag menar med olika 
termer då de används olika av olika texter, samt ibland rent inkorrekt av personer på internetforum 
och dylikt. Notera att detta kapitel bara ämnar definiera vad jag menar med termerna. Rapporten 
förutsätter att läsaren är insatt i Autodesk Mayas funktioner och rapporten förutsätter även att 
läsaren är kunnig i generella modelleringstekniker. För begreppen normal och normal map, se 
kapitel 4.1 
 
3.1 Polygon, poly, triangel, tri(s), fyrhörning, quad(s), edge, vertex och face  
 

"A closed plane figure with n sides. If all sides and angles are 
equivalent, the polygon is called regular. Polygons can be convex, 
concave, or star. The word "polygon" derives from the Greek poly, 
meaning "many," and gonia, meaning "angle."" 

-Weisstein (2009), Polygon 
 
En polygon är en yta uppbyggd mellan en serie linjer. En sådan linje kallas för "edge" eller kant och 
punkterna vid linjernas ändar kallas för "vertex", hörn eller hörnkanter. Ytan som bildas med dessa 
vertexpunkter är polygonen (Weisstein, 2009, Polygon). Själva ytan mellan vertexpunkterna kallas 
för ”face”. Polygonerna jag tar upp i detta arbete är uteslutande trianglar (Weisstein, 2009, 
Triangle) och fyrhörningar (Weisstein, 2009, Quadrilateral) och de kallas hädanefter för "tris" för 
trianglar) och "quads" för fyrhörningar. 
 
Polygon förkortas ibland till poly. När detta ord används menas polygon, se 3.2 Lågpoly och 
Högpoly. 
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3.2 Högpoly, highpoly, lågpoly och lowpoly 
 
Lågpoly och lowpoly avser en polygonmodell med relativt få polygoner. Högpoly och highpoly 
avser en polygonmodell med relativt många polygoner. Relationen mellan högpoly och lågpoly vad 
gäller antalet polygoner är inte bestämd utan varierar från fall till fall. Vad som går att bestämma är 
att högpolyn alltid har fler polygoner än lågpolyn. De används för att skilja mellan en högdetaljerad 
och en lågdetaljerad version av samma objekt, och i mitt arbete betyder lågpoly att objektet består 
av polygoner i tusental medan högpoly består av polygoner i miljontal. Även source mesh och 
target mesh är relaterade till högpoly respektive lågpoly. 
  
3.3 Mesh 
 

“Mesh – A network of points, edges, and polygons in the case of a polygonal mesh, or 
control vertices and splines in the case of NURBS or spline patches.  A geometric object as 
a whole is referred to as the mesh.” 

  -Sharp (årtal saknas), Short Course in Computer Modeling 
 
En mesh är i min text en geometri uppbyggd av polygoner. 
 
3.4 Subdivision, “Subdiv” 
 

“Subdivide – [...] Subdividing polygons quadruples the amount of 
polygons with each iteration (1 polygon becomes 4).  This is what 
subdivision surfaces do but additionally apply a smoothing 
algorithm to average out the newly created geometry. Points cannot 
be subdivided.” 

 -Sharp (årtal saknas), Short Course in Computer Modeling 

En subdivision delar upp en fyrhörnig polygon i fyra nya polygoner. I det här arbetet betyder en 
subdivision att formen inte bara delats upp i nya polygoner, utan även att geometrin mjukats upp. 



4 Metod: Allmänt om mina modelleringstekniker 

Jag börjar vanligtvis med att konstruera lågpolygonmodellen efter en serie referensbilder eller 
koncept, se figur 1. Jag bygger modellen med hjälp av en kombination av boxmodellering och 
facemodellering. Boxmodellering är att börja med en enkel geometrisk primitiv, till exempel en 
box. Genom att ta tag i faces och expandera dem utåt från ytan så kan jag snabbt bygga upp en 
volym att jobba efter, och jag kan tidigt bedöma om proportionerna jag använder är korrekta. För att 
sedan gå vidare med detaljer så markerar jag edges och expanderar dessa för att bygga modellen 
polygon för polygon, så kallad facemodellering. Facemodellering är tidsödande men ger en precis 
kontroll över varje polygon, på så sätt så kombinerar jag fördelarna från båda teknikerna och 
undviker nackdelarna. För en illustration av boxmodellering och facemodellering så har användaren 
"Dipingo" på Vimeo.com skapat ett filmklipp (http://vimeo.com/2698636) som effektivt beskriver 
de båda teknikerna. För ytterligare genomgång av de olika metoderna rekommenderas Ingrassia 
(2009) och Guindon (2005). 
 
 

Figur 1: Pistolens modell och hur den ligger över referensbilden. 

 
Det är viktigt att alla delar som senare ska animeras är separata från huvudobjektet. Det vill säga 
hanen, avtryckaren och manteln bör vara separerade från pistolens ram så att de kan animeras 
individuellt. Det är även nödvändigt att modellera in en komplett kammare då denna kommer att 
uppenbaras när manteln åker bakåt vid animation. Se figur 2. 

Figur 2: Pistolens uppdelning för animation. 
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Hur man skapar sin låg- och högpolymesh varierar. Personligen gillar jag att börja med ett 
lågpolyobjekt som jag optimerar till fullo för att sedan kopiera detta och bygga om till quads för 
kommande subdividing. Detta ger mig större kontroll över lågpolyn då jag inte är styrd av meshens 
form på samma sätt som jag skulle vara om den var byggd av quads och sedan optimeras med 
trianglar. (Ingrassia, 2009) 
 

5 Teori: Normal Mapping för Datorspel 
 
5.1 Ljussättning 
 
För att förstå hur en Normal Map fungerar så bör jag ha en grundläggande förståelse för hur 
ljussättning fungerar i spel.  
 
För att bestämma hur ljuset faller över en polygonal yta så måste det först fastställas vilken riktning 
ytan pekar mot. Detta görs med en så kallad "normal". Normalen är en linje som pekar rakt ut från 
polygonen (ytan). Denna vektor definierar fram- och baksida på polygonen och ger information om 
vilken riktning polygonens framsida pekar mot. En linje dras sedan mellan ljuskällan och normalens 
bas. Vinkeln mellan dessa vektorer jämförs sedan för att se hur många grader det skiljer i riktning 
mellan de båda. Med hjälp av den vinkeln kan det kommas underfund med hur punkten vid 
normalens bas ska belysas. 

 
 
Ju mindre skillnaden mellan vektorernas riktningar är, desto mindre är vinkeln mellan dem. När 
vinkeln blir mindre så är ytan mer riktad mot ljuskällan och blir således mer belyst. Ju större vinkel, 
desto mindre vinklad mot ljuset är ytan, och blir därför mindre belyst. (Cloward, årtal saknas, s.1) 
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5.2 Att styra normalerna 
Genom att använda så kallad per-pixelbelysning så kan vi göra denna kontroll av normalvektor per 
pixel på modellens yta. Vi kan då genom att använda en Normal Map (normalkarta) styra vinkeln 
på normalerna, och på så sätt simulera skuggning av detaljer som inte finns där i form av 
polygongeometri. 
 
En normal map är en texturkarta bestående av färgerna rött, grönt och blått (RGB). Dessa färger 
representerar en riktning vardera. 
Röd - X/Grön - Y/Blå - Z, det vill säga RGB matchar XYZ 
 

Hur färgerna används kan variera mellan 3D-motorer. Maya Software har standard RGB medan 
motorn Mental Ray använder en inverterad röd kanal.             

Figur 3: Detalj av Normal Map 

 
"[...] the light blue pixels (R 127, G 127, B 255) represent normals 
that are pointing straight out of the screen. The pink pixels 
represent normals that are tweaked to the right. Green pixels 
represent normals that are tweaked up. Purple pixels represent 
normals that are tweaked down, and dark blue/green pixel are 
normals tweaked to the left. " 

  -Cloward (årtal saknas), s.2 
 
 
Genom att styra normalerna över en yta med hjälp av normal mappen som visas i fig. 3 så kan vi 
projicera skuggning från en högupplöst modell över till en lågupplöst modell. Processen illustreras i 
Fig. 4, 5 och 6. 
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Fig. 4 visar den lågupplösta modellen som detaljerna ska projiceras över till. 

Figur 4: Lågupplöst modell, 1764 trianglar 

Fig. 5 visar normalmappen inlagd i modellens färgkanal för att illustrera hur texturen ligger över 
modellen. 
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Figur 5: Lågupplöst modell, 1764 trianglar med normal map inlagd 
i färgkanalen för illustreringssyften. 



 

Figur 6: Lågupplöst modell, 1764 trianglar med normal map inkopplad till 
skuggningskanalen (tangent space normal map node). 

 
Figur 6 visar samma modell som fig. 4 och 5. Skillnaden är att normal mappen i fig. 6 nu har 
flyttats över till bumpkanalen i Mayas shader-hierarki i modellens material. Maya har sedan blivit 
tillsagt att använda texturen i bumpkanalen som en tangent space normal map. 
 
 
 
5.3 Begränsningar med Normal Map 
 
5.3.1 Konturer 
 
En normal map kan bara ändra skuggning på objekt. Konturerna på en modell påverkas därmed inte 
av en normal map, vilket leder till att all geometri som sticker ut och syns i konturer på en modell 
bör modelleras. Har din modell till exempel en näsa så bör näsan vara modellerad då denna sticker 
ut från modellens yta och ses i profil. Näsborrarna kan däremot läggas in i normal mappen då de 
inte syns i profil. (Chai, 2007) 
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5.3.2 "Smoothing Groups", hard och soft edges 
 
Då en normal map styr normalerna så bör kanter (edges) vara uniformt inställda för att visa mjuka 
kanter över hela modellen. Om de inte är inställda till att vara mjuka (soft edges) så saknas normaler 
vid vassa kanter och revor kommer att uppstå i representationen av normal mappen utmed dessa 
hard edges. (Chai, 2007) 

 
 
5.3.3 Skarpa vinklar 
 
Skarpa vinklar bör undvikas av samma anledning som illustreras ovan.  
Ju vassare vinkel, desto färre normaler finns det på toppen att använda för att representera normal 
mappen. Detta kringgås genom att lägga till en avrundning av toppen om möjligt. (Costa, 2007) 
 

6 Metod: Normal mapping 

 
6.1 Förberedande arbete 
 
Pistolen har 1764 trianglar när lågpolymodellen är färdigställd och målet är att öka detaljgraden 
avsevärt utan att påverka denna siffra. Det första som bör göras är en så kallad smoothoperation 
(subdivision) för att mjuka av alla kanter. Jag skulle traditionellt göra detta med så kallade 
smoothing groups och på så sätt simulera runda hörn (Chang, 2006, s. 14-15), men i och med att jag 
kommer att använda en normal map så är det nödvändigt att inkludera detta i normal mappen (se 
avsnitt 4.3.2). Jag är visserligen tvungen att göra detta med normalmappen, men denna nackdel är 
försumbar då jag även får betydligt bättre vassa kanter på mitt objekt än om jag använt smoothing 
groups.  
 
När Maya gör en "smooth" operation på modellen så kommer varje quad att delas upp i fyra quads. 
Jag kan via "continuity" inställningen på operationen styra hur mjukt geometrin skall rundas av vid 
denna uppdelning, men denna inställning appliceras på hela operationen och är därför inte precis 
nog för mina ändamål. För att styra denna avrundning så bör jag lägga in extra uppdelningar längs 
med de former som jag vill behålla. (Schoeni, 2009) Se figur 7, 8 och jämför med figur 9, 10. Jag 
har i figur 9 och 10 tack vare uppdelningen bibehållit formen som jag vill ha, samt fått avrundade 
skarpa hörn. Observera att figur 10 inte visar mesh med wireframe då det blir så tätliggande 
geometri efter smooth-operationen att man inte kan urskilja formen med wireframe på. Efter att ha 
repeterat denna process på alla former som jag vill bibehålla och efter att sedan ha applicerat 
smooth-operationen så har jag nu mjuka avrundade former samt mjukare mer korrekta avrundningar 
på alla hårda kanter, se figur 11. 
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Figur 7: Lågpolymesh före subdivide Figur 8: Lågpolymesh efter subdivide, numera 
högpoly 

Figur 9: Lågpolymesh med extra 
uppdelningar innan subdivide 

Figur 10: Låpolymesh med extra 
uppdelningar efter subdivide, numera 
högpoly 
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Figur 11: Komplett högpolymesh efter subdivide 



Nästa steg är att överföra denna information till lågpolygonmeshen. Då informationen kommer att 
överföras via en normal map, som är en textur, så behöver lågpolygonmeshen UV kartläggas, se 
figur 12. 

Figur 12: UV-karta 

 
UV-sömmar är extra uppenbara i en normal map då det inte bara blir en skarv i färgerna som på en 
color map, utan det blir även en skarv i skuggningen som är extra uppenbar när skuggor rör sig över 
ytan. Jag gömmer därför UV-sömmar där det finns naturliga sömmar i högsta möjliga mån. (Davis, 
2009) Se figur 13 för exempel på dålig och bra UV-skarv. 
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Figur 13: Dålig UV-skarv respektive bra UV-skarv 



Den dåliga UV-skarven (fig. 13) ligger gömd i det texturerade greppet och är således inte uppenbar. 
Den är inte optimalt placerad men sedan när en color map kommer att ligga ovanpå så bör den inte 
synas. Det gäller att tänka på vilket avstånd en yta kommer att granskas från när jag beslutar var jag 
gömmer mina UV-sömmar, inte bara vinkeln.  (Davis, 2009) 
 

 

Figur 14: Inkorrekt UV-textur på objektivet i mitten med korrekt UV-textur på objektivet underst. 

Bild skapad av Timothy Evison2 

UV-sömmar på deformerade cylindrar som på figur 14 bör UV-textureras med en projektion från en 
ickedeformerad cylinder då detta leder till en bättre textur att arbeta med.  
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2 http://users.cybercity.dk/~dsl11905/resume/resume.html 



 
6.2 Transfer Maps 
 
Nu när förarbetet är klart så kan jag föra över informationen från högpolygonmeshen till 
lågpolygonmeshen. För detta använder jag Mayas Transfer Maps-verktyg. Verktyget kommer att 
jämföra vertexpunkternas position objekten emellan och sedan föra över informationen från 
"source"-meshen till "target"-meshen. Se figur 15. 
 

I Tranfer Maps-verktyget så ställer jag in lågpolymeshen som målet genom att markera alla 
beståndsdelar i meshen och välja "Add Selected" under "Target Meshes"-fliken. I rutan "Search 
Envelope (%)" så skriver jag in 0.4 då jag efter erfarenhet lärt mig att 0.4% fungerar bäst när jag har 
nästan identiska meshes storleksmässigt. Search Envelope bestämmer i procent hur stort 
sökområdet runt target-meshen ska vara. Därför bör jag ställa in den här på högre värden ju mer 
utstickande "source" meshen är från originalet. Värden så som 5-10% är inte ovanliga men enda 
sättet att verkligen hitta rätt siffra är att experimentera.  

Figur 15: De båda versionerna placerade på exakt samma positioner. 

 
Under "Output Maps" så väljer jag Normal Map. Jag väljer "Include Materials" om jag har 
applicerat material på modellen som jag vill ska bakas in i normal mappen. Välj filformat, var filen 
ska sparas och se till att "Tangent Space" är valt under "Map space". Se figur 16.  
 
Under "Maya Common Output" så ställer jag in storleken på min normal map. Då mina objekt 
ligger på samma position så ser jag till att "World Space" är valt under "Transfer in:" fliken. 
Sampling kvaliteten bestämmer hur detaljerad jämförelsen mellan objekten ska vara. Ju högre 
kvalitet desto längre renderingstid. Jag väljer "Preview (1x1)" när jag letar efter rätt inställningar för 
specifika objekt. När alla inställningar är som de ska vara så ställer jag in den på "High (8x8)" och 
trycker på Bake. Se figur 17. 
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Figur 16: Transfer Maps 
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  Fig. 15: Transfer MapsFigur 17: Transfer Maps 



Resultatet blir en komplett normal map som nu har all information från högpolymeshen som jag vill 
överföra till lågpolymeshen, se figur 18. 

  

Figur 18: Normal map efter Transfer Maps-operation 

Nästa steg är att koppla normalmappen till objektets skuggkanal. Detta görs genom att läsa in 
texturen i Bump Mapping-noden, med noden omställd från "Use as: Bump" till "Use as: Tangent 
Space Normals". Se figur 19 och 20 för resultatet. 
 
Jag har med denna teknik överfört mjuka kanter och bättre skuggning till min lågpolymesh, men 
mycket saknas fortfarande så som textur på greppet, utfrästa texter och en del saker som inte 
modellerats in. Dessa detaljer kunde ha modellerats med i högpolymeshen och överförts i samma 
operation, men det är tidsödande och felsökningsaspekten av modelleringen skulle öka avsevärt. Då 
modellen är så pass enkel i sina plana ytor och låga detaljgrad är det därför mer passande att 
använda ett bildbehandlingsprogram som till exempel Photoshop för att generera dessa detaljer och 
lägga dem till min befintliga normal map. 
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Figur 19: Högpolymesh överst vid sidan av lågpolymesh med normal map underst 

 

Figur 20: Högpolymesh med wireframe överst vid sidan av lågpolymesh med normal map och 
wireframe underst 
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6.3 Photoshop för detaljer 
 
De extra detaljerna kan skapas i Photoshop utan större problem. För detta använder jag Adobe 
Photoshop CS4 och NVIDIA Normal Map Filter v8.20 Beta som finns att hämta gratis på NVIDIAs 
hemsida.   
 
Detta plugin till Photoshop genererar normalmaps från gråskaleinformation. Ju vitare desto mer 
trycks ytan ut, och ju svartare så trycks ytan in, med en femtioprocentig gråskala som exakt 
mittpunkt för färgerna 127,127,255 (se kapitel 4.2). Detta gör att jag till exempel kan skriva SIG 
SAUER P226 med en mörk gråton för att stansa in detta i manteln och på så vis simulera den 
utfrästa texten. Detta gör jag i två lager ovan min befintliga normal map. Se figur 21. 
 

Figur 21: Den gråsvarta texten är mörkare än den 50% gråa bakgrunden och 
kommer således att pressas in i ytan. 
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Nästa steg är att använda filtret för att konvertera mina två lager till en normal map. 
Jag lägger ihop de två lagren till ett lager och väljer NVIDIAs plugin i filtermenyn. Då Maya 
använder en inverterad grön kanal för normal maps så bör "Invert Y" vara valt under Filter Type. 
Denna inställning varierar beroende på grafikmotor och bör undersökas innan arbetet påbörjas. 
"Scale" styr hur mycket detaljer ska skalas i djupled.  
Detta varierar ständigt men i mitt fall har värdet "Scale: 5" fungerat till hela pistolen. Se figur 22. 

Den resulterande texturen måste nu kombineras med texturen från min Transfer Maps operation. 
Jag väljer lagret med den nya normal-mappen och trycker på tangenterna Ctrl + L för att få upp 
"Levels" verktyget. Jag väljer här den blå kanalen och skriver in maxvärdet 128 istället för 255, se 
figur 23. Genom att sedan välja "Hard Light" som filtreringsmetod för lagret så kommer den nya 
normal-mappen att perfekt integreras med den jag renderade ut tidigare, se figur 24 och 25. 
Observera att de nya detaljerna läggs över den underliggande informationen. Vill jag inte 
kombinera de båda texturerna bör jag måla över de underliggande lagren med färgen 127,127,255. 
(Simanello, 2008) 

Figur 22: NVIDIA Normal Map Filter 8.2 Beta med korrekta inställningar. 
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Figur 23: "Levels" med korrekta inställningar. 

Figur 24: Korrekt placering och inställning av det 
nya lagret 

Figur 25: Normal map med den nya texten 
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7 Slutsatser 
 

Arbetet har fortgått relativt smärtfritt mot vad jag är van vid, vilket är ett tecken på att metoden jag 
använder fungerar mycket bra, då normal mapping för t.ex. organiska karaktärer som 
frihandsskulpterats innebär en betydligt mer avancerad omtopologisering3 efter att högpolyn 
skapats, och även då så uppstår det många texturproblem som manuellt måste åtgärdas.  
 
Till skillnad från att skulptera detaljer som i till exempel Autodeskt Mudbox eller Pixologic Zbrush 
så placerar jag ut detaljer med en pixel-per-pixel precision på texturen.  
Nackdelen med detta är att jag inte ser detaljerna uppdateras i realtid i programmet som jag gör i 
Mudbox eller Zbrush, men har jag däremot en textur att arbeta efter så kan jag jobba med maximal 
precision som teknologin tillåter då jag verkligen kan styra texturen hela vägen ner till den minsta 
komponenten, pixeln. Jag behöver inte oroa mig över exportering av detaljer från Mudbox eller 
Zbrush till en textur och hur detta överförs, då jag jobbar direkt på normal mappen. 
 
Både Mudbox och Zbrush lämpar sig väl till frihandsskulptering av organiska objekt, men när jag 
behöver exakt precision för maskineri och andra ytor så måste jag maskera och använda alpha-
texturer som ändå skapas i Photoshop. Det är här normal mapping med Photoshop verkligen är 
användbart. Förutsatt att jag har någon typ av referens, så som UV linjerna, eller en utrenderad 
Ambient Occlusion, så kan jag applicera detaljer både snabbt och precist, utan att först behöva 
tillverka stenciler till Mudbox eller Zbrush, då jag kan använda dessa direkt i Photoshop istället. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur väl denna metod för normal mapping lämpar sig för 
hårda ytor, och min slutsats är att metoden fungerar mycket väl, så väl att den är att föredra framför 
Mudbox och Zbrush. Detta speciellt om man jobbar mot en deadline och ett effektivt arbete 
påverkar projektets framgång. 
 
Jag märkte under mitt arbete att jag kunde kombinera skapandet av normal- och color map. 
Colormap var något jag tog för givet i början av arbetet att jag absolut inte skulle hinna med då det 
skulle ta mycket tid att få till perfekta normal maps. Vad jag noterade halvvägs genom arbetet på 
pistolen var att jag hade en utmärkt bas för färgtexturering när jag ändå tar in foton från originalet 
till Photoshop för att jobba efter. Resultatet för pistolen blev en precis fototexturering som inte bara 
matchade normalmappen perfekt, den var även inbakad i tiden tilldelad att skapa normal-mappen. 
Även om jag själv inte skulle vara texturerare i pipelinen så har jag en ypperlig bas för texturering, 
effektivt uppdelad i Photoshop lager som kan skickas vidare tillsammans med modellen till 
textureraren som ska fortsätta arbetet på modellen.  
 
En annan trevlig effekt med denna arbetsmetod är att jag som redan nämnts allt eftersom arbetet 
fortgår skapar detaljer uppdelade i lager. På så vis är detaljerna både organiserade och kan slås av 
och på. Jag kan även sänka opaciteten på lagret och på så vis även styrkan på effekten. 
Felsökningen blir även minimal då jag kan se direkt vilket lager problemet ligger på, samt snabbt 
åtgärda dessa problem. Jag stötte inte på ett enda problem under mitt arbete förutom några sömmar i 
texturen som behövde korrigeras. Detta beroende på att jag använde just denna metod vilket gör att 
jag betar av detaljer allt eftersom och dessutom kan urskilja problem direkt i Photoshop medan jag 
skapar detaljer. 

 
3 Avser modifikation av meshens topologi, dvs. att bygga om lågpolyns geometri för att bättre matcha den genererade 

normalmappen. 
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Ett naturligt steg i utvecklingen av denna metod vore ett utökande av funktionaliteten i NVIDIAs 
plugin till Photoshop. Funktioner så som valmöjlighet att automatiskt ställa in lagrets filter för att 
det ska fungera med underliggande lager (se sid. 22) skulle till exempel öka användarvänligheten 
avsevärt, speciellt om man inte är familjär med de nödvändiga inställningarna. Detta kan i nuläget 
kringgås genom att spela in kommandona i en så kallad Action i Photoshop, men implementering 
av detta i pluginet skulle öka användarvänligheten ytterligare. Fortsatt utveckling av Photoshop CS4 
och dess nya 3D-målerifunktion så att man kan se en normal map på modellen vore även det 
önskvärt då man skulle se sitt arbete uppdateras i realtid utan att behöva hoppa mellan Maya och 
Photoshop. 
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