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Sammanfattning 

Från ett intresse för realism och krigets estetik kommer detta examensarbete. Det består 

av ett 3D-grafikst verk i form av en 3D-modell av vapnet Mp40 och ett pedagogiskt 

inriktat verk i form av en handbok. På grund av rapportens tekniska natur du som läsare 

ha en del kunskap på området men för att hjälpa situationen finns en begreppsförklaring 

att tillgå i kapitel 3.6 Begreppsförklaring. 

Med aktuella metoder och programvaran Maya 2009 64-bit (Autodesk, 2008) skapades 

den högupplösta modellen utifrån två typer av referenser, profilbilden och 

förståelsebilden. Med hjälp av en omfattande referensdatabas kunde modellens realism 

och detaljrikedom bevaras. Genom olika processer skapades sedan den lågupplösta 

modellen för slutgiltig generering av normal map
1
 och textur. Processen underlättades 

med hjälp av ett egenprogrammerat Maya-scrip för att utföra funktioner som inte redan 

fanns i Programvaran. 

I den handbok som skapades i och med detta examensarbete går det att läsa om hur 

ytterligare detaljer kan adderas till en normal map i efterhand. Detta för detaljer som är 

otympliga att skapa i 3D-modellen. Denna handbok finns tillgänglig i bilaga 9.2 

Handbok eller på följande adress
2
 Boken Att skriva bättre i jobbet (Fritzes Förlag, 

1995) har legat till grund för handbokens utformning pedagogiska bakgrund. 

I diskussionen knyts sedan det 3D-grafiska arbetet med modeller från tre spel. En 

återkoppling mellan denna modell och spelens modeller sker på så vis att de jämförs och 

fördelar vägs mot nackdelar. I slutsatsen vägs arbetets bra sidor mot arbetets dåliga 

sidor och slutsatsen är att arbetet lyckats på en grundläggande nivå men att saker och 

ting är mer komplicerade än så. 

                                                           
1
 En normal map är en textur som simulerar vinkelskiftningar på en plan yta genom att manipulera ytans 

normaler. 

2
 http://dsu.iki.his.se/wiki/index.php/Normal_Map:_Addering_av_detaljer_i_Photoshop 
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1.0 Inledning 

1.1 Introduktion 

Denna rapport beskriver arbetet bakom ett examensarbete utfört på Högskolan i Skövde 

av mig, Mathias Tervo. Rapportens mål är att förmedla resultat och förklara den 

bakomliggande arbetsprocessen. Detta så att en tydlig relation mellan metod och resultat 

kan etableras. Resultatet är ett verk bestående av två delar där den största delen, 

huvuddelen, är praktiskt lagd med fokus på skapandet av 3D-grafik i form av en digital 

modell föreställande det tyska vapnet Mp40 . Den mindre delen är lagd åt det teoretiska 

hållet med fokus på det pedagogiska i form av en handbok vars syfte är att på ett tydligt 

sätt förmedla delar av arbetsprocessen. 

1.2 Mål & syfte 

I samband med examensarbetet finns ett antal mål. De har grupperats i två grupper, de 

inre och de yttre. De inre målen är de personliga målen och de är att utforska de egna 

gränserna, skapa nya erfarenheter och vidareutveckla den personliga kunskapsbasen. De 

yttre målen är att praktisk information i form av metoder, teorier och sådant som kan 

göra nytta för andra. Detta är 3D-modellens, handbokens och rapportens syfte. Målet 

med 3D-modellen är att verka som plattform för en för mig tidigare obeprövad 

arbetsprocess och på så vis verkställa de inre målen. Målet med modellen är sedan att 

om den klarar av den personliga kvalitetskontrollen få en platts i den egna portfolion. 

Handboken finns tillgänglig för svenska dataspelsstudenter vid Högskolan i Skövde på 

dataspelsprogrammets Wiki
3
. 3D-modellens syfte är att stå för en lärorik 

skapandeprocess som sedan kan knytas till handbokens syfte och låta den beskriva för 

andra, de metoder som användes under processen. Rapporten delar handbokens syfte 

och beskriver processen på ett övergripande sätt genom en förenkling av de 

ackumulerade metoder som användes vid skapandet av 3D-modellen. Till detta knyts 

sedan en mer detaljerad process för att gå ned på djupare detalj och göra informationen 

mer beskrivande. I övrigt är akademisk utveckling i form av förbättrade skriftliga 

kunskaper ett aktivt mål men inte relevant för arbetet gällande mer annat än denna text. 

Till sist är syftet med detta arbete att få gjort ett examensarbete så att kandidatexamen 

görs tillgänglig. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen är ställd på ett sådant sätt att den skall vara övergripande och 

applicerbar på ett liknande projekt fast med fokus på en annan typ av modell. Den är 

också tillräckligt specifik för att inbegripa detta projekt. Detta ger en enkel mall för 

                                                           
3
 En wiki är en samling hemsidor, en databas om man så vill, där de som har tillgång, eg. vem som helst, kan gå 

in och lägga till eller ändra information 
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framtida liknande projekt där mål är att undersöka andra metoder och sätt att förmedla 

dem på, till exempel med film eller interaktiva exempel.  

Hur kan en arbetsprocess för skapandet av en modell, i detta fall ett vapen, se ut 

och hur kan metoderna förmedlas i text? 

Frågeställningen består av två kärnor, den ena frågeställningen är av grafisk natur och 

ställer frågan hur en arbetsprocess för skapandet av en modell kan se ut. Den andra är av 

akademisk och pedagogisk natur och ställer frågan hur metoder kan förmedlas i text. 

Metoderna som syftas på är de som används under den grafiska processen.  

1.4 Avgränsning 

I dagsläget kommer inte energi att läggas på att beskriva projektets initiala period då 

den inte är i fokus. En sådan fördjupning skulle stjäla klarhet från den övergripande 

beskrivningen i denna rapport. En kortare beskrivning finns tillgänglig under 3.2 

Projektets initiala period och all grafik skapade under perioden finns tillgänglig i 

bilaga 9.3 Projektets initiala period – Grafik.  

Målet var att skapa ett antal handböcker, resultatet blev bara en. Detta på grund av att 

skapandet av handboken kom sent i projektet och tidsbrist redan fanns. Det var dock 

viktigt att få in handboksaspekten i arbetet så den prioriterades 100% projektets sista 

veckor. 

Rapportens mål är inte att heltäckande beskriva modelleringsmetodik och den metodik 

som går att läsa om i rapporten skall beskrivas på ett övergripande och generellt sätt så 

att processens byggstenar görs tillgängliga. De byggstenar, eller logiska block, är 

uppdelade på ett sådant sätt så att en byggsten går att översätta i en handbok. I dagsläget 

finns det ett utkast till en handbok. Jämförs handboken med hur metoderna beskrivs i 

rapporten så är handboken en mer noggrann förklaring och stegvis beskrivning av 

tillvägagångssätt medan rapporten kräver att läsaren har en djupare kunskap om 

programvaran för att kunna appliceras i praktiken. 
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2.0 Resultat 

Eftersom detta examensarbete har stor fokus på verket har valet gjorts att lägga en 

presentation av resultatet tidigt i rapporten. Detta så att du som läsare kan bilda sig en 

uppfattning om arbetet. Målet med detta är att underlätta återanknytning med resultatet 

utifrån procesståndpunkt. Tanken är att hjälpa läsaren att förstå processen om en tidig 

bild och uppfattning av resulterar etableras. 

2.1 3D-grafiskt arbete – Mp40 

Resultatet av arbetet och den process som beskrivs i detta dokument är denna 3D-

modell som visas på de följande bilderna. För att spara plats och göra presentationen 

kortfattad visas här endast en begränsad mängd av materialet. Resten går att finna i 

bilaga 9.1 Mp40 – Bilder.  

Bild 1: Renderingen på bilden ovan föreställer resultatet av grafikarbetet renderad 

med alla tillhörande texturer. 
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Bild 2: Renderingen på bilden ovan föreställer resultatet av grafikarbetet renderad 

med tillhörande normal map.  

Bild 3: Renderingen på bilden ovan föreställer resultatet av grafikarbetet renderad 

med tillhörande normal map och wireframe. 
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2.2 Teoretiskt arbete – Handbok 

För den djupare teoretiska bakgrunden i detta arbete står en handbok vars syfte är att för 

in en pedagogisk aspekt i arbetet och förmedla i detalj de metoder som använts under 

arbetet så att läsaren med rätt, tidigare kunskap själv kan förstå och applicera processen. 

Handboken är ett utkast till en möjlig serie med handböcker som i detta fall är ämnade 

för den tidigare nämnda wiki, tillgänglig för studenter på Dataspelsprogrammet vid 

högskolan i Skövde. Handboken är i hypertextformat och designad för en upplösning på 

1280x1024 eller högre. Handboken går att läsa i sin helhet i bilaga 9.2 Handbok eller på 

webben DSP Wiki - Tillägg av detaljer i normal map 

Bild 4: Utdrag ur handboken på webben. 

http://dsu.iki.his.se/wiki/index.php/Till%C3%A4gg_av_detaljer_i_normal_map
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3.0 Bakgrund 

3.1 Personligt intresse 

I detta projekt är det personliga intresset en faktor. Det ligger till grund för valet av 

modell, sättet det skapades på och riktlinjerna för arbetet. Jag tycker att det personliga 

intresset är en viktig del av examensarbetet för att hålla lågan och intresset för projektet 

uppe. I detta fall viste jag vad jag ungefär vad jag ville göra men inte på vilket sätt det 

skulle göras och detta formade projektet till det resultat som rapporten pressenterar. 

Eftersom jag aldrig tidigare återskapat ett vapen i 3D bidrog det tillsammans med det 

stora intresset till att just den typen av objekt valdes. Det personliga intresset för krig 

och dess bakgrund gjorde dessutom att just vapnet bland de val som fanns prioriterades 

högt om inte högst. Omständigheterna gjorde dessutom att det platsade bra i 

tidsplaneringen och utgjorde en lagom utmaning. 

Vapen är ett ganska kontroversiellt område förutom när det kommer till datorspel och 

då särskilt moderna datorspel. Vapen är ett verktyg designat att så effektivs som möjligt 

oskadliggöra eller döda en soldat på den motstående sidan. Men trots allt detta elände 

finner jag och troligtvis många andra något spännande och ibland vackert med krig. 

Förlust av människoliv är ett elände men om den mänskliga faktorn tas bort så blir inte 

krig mer än en tävling, en tävling med stora konsekvenser och ersätter man de stora 

konsekvenserna med ett poängsystem så har man ett spel. Simulerad strid utan förluster 

och konsekvenser. Så enligt mitt påstående har allt det dåliga tagits bort, krigets estetik 

lämnats intakt och den rena striden och tävlingen lämnats kvar. Kanske är det därför jag 

älskar att spela krigsspel eller bättre, spela krigsspel online mot andra mänskliga 

motståndare. 

En annan enligt mig viktig faktor med spel är möjligheten att uppleva historiska 

händelser, om än på ett manipulerat och för spel anpassat sätt, utan att behöva ha varit 

där eller i moderna spel, gå ut i fält. Möjligheten att kunna uppleva sådant som ännu inte 

har eller aldrig kommer att ske så som framtida krigsföring eller invasion av 

utomjordingar är också en intressant faktor. Det ligger i människans natur att försvara 

sig från inre och yttre hot, andra världskriget kontra invasion av utomjordingar. Som en 

slutsats av diskussionen vill jag hävda att spel ger många en möjlighet att uppleva saker 

i våra relativt händelselösa liv. 

Personligen tycker jag att vapen är tilltalande på många sätt. De är gjorda för att döda 

men kan också vara en symbol för så mycket annat vilket ger en poetisk tyngd. Vapen 

är designade efter funktion men en skicklig designer kan alltid få in en estetisk aspekt. 

Vapen är ett verktyg på många olika plan, självförsvar, krig, jakt och överlevnad. 

Samtidigt kan det vara en symbol för frihet och förtryck. 
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3.2 Projektets initiala period 

Den initiala tanken med projektet var inte olik resultatet. Syftet med projektet då var att, 

utifrån ett antal spel, skapa ett antal objekt vars mål var att passa in i ett givet spel utan 

att kunna urskiljas från spelets originalinnehåll, alltså de modeller som redan finns i 

spelet. Rapporten skulle då behandla möjliga tillvägagångssätt för att skapa grafik som 

håller de målen och vad man som grafiker skulle tänka på för att kunna skapa sådan 

grafik. Detta tycktes viktigt då grafiker på spelprojekt måste kunna följa den grafiska 

stil företaget etablerat för det spelet. Projektet förändrades drastiskt då jag kände att de 

textureringskunskaper jag besatt inte räckte till. Denna insikt kom sent i projektet och 

fem veckor hade lagts på tafatta försök att försöka genomföra projektets 

originalinriktning. Perioden genererade trots detta viktiga resultat. Till exempel ägnades 

perioden åt fördjupning i texturering vilket var viktigt för resten av projektet. Det 

viktigaste perioden genererade var sex stycken sömlösa texturer som passar till olika 

ytor som till exempel golv, tak, väggar och så vidare. Den grafik som skapades under 

denna period finns samlad i bilaga 9.3 Projektets initiala period – Grafik.  

3.3 Objektlista 

Den lista som skapades under projektets uppstarta var en lista besående av ett antal 

typer av objekt. Objekten var hopparade med ett spel som skulle styra objektets stil och 

design. I denna lista fanns även det objekt som blev det slutgiltiga arbetet. Objektet 

identifieras som Vapen till Far Cry 2 (Ubisoft, 2008) och tanken fans sedan tidigare att 

det vapnet skulle vara en Mp40. 

 Objektgrupp 1    

 Objekt Spel Texturer: Est. veckor 

1 Environment prop Unreal Tournament 
3 

Difuse 
Specular 
Normal 
Glow 
Cube map 

1 v. 

2 Environment prop Fallout 3 Difuse 
Specular 
Normal 
Glow 
Cube map 

1 v. 

3 Litet monster Fallout 3 Diffuse 
Specular 
Normal 
Glow 

1 v. 

4 Vapen Far Cry 2 Diffuse 
Specular 
Normal 

2 v. 

5 Karaktär BioShock Diffuse 
Specular 
Normal 

2 v. 

Unreal Tournament 3 (Epic Games, 2007), Fallout 3 (Bethesda, 2008), Far Cry 2 

(Ubisoft, 2008), Bioshock (2K Games, 2007) 
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Listan kom efter ett tag att te sig som ganska krävande och överoptimistisk. Ett efter ett 

togs objekten bort och som kan ses på listan så var detta objektgrupp 1. Fler grupper var 

planerade i fall den första gruppen producerades snabbt, så var inte fallet. Det 

uppskattade antalet veckor det skulle ta att göra ett givet objekt var också för 

optimistiska. För att jämföra med Mp40-modellen som tog sex veckor att skapa och 

ändå inte blev helt färdig, skulle samma objekt i listan, Vapen; Far Cry 2 (Ubisoft, 

2008) ta två veckor att skapa. Men när nivån hade blivit lagom så var det bara att 

fortsätta. 

3.4 Modellval 

Tillslut var det dags att välja ett slutgiltigt objekt att arbeta med. Utifrån listan, det 

personliga intresset och det faktum att jag aldrig modellerat ett vapen förut så var valet 

av objekt inte svårt. Fascinationen för andra världskriget bidrog till valet av vapnet 

delvis för att vetskapen att det skulle bli en utmaning.  

3.5 Förutsättningar 

Som en intressant notis pressenteras här de förutsättningar under vilka arbetet har 

utförts. Detta för att andra grafiker skall kunna relatera till utrustning vid eventuella 

prestanda kontra problemfrågor.  

3.5.1 Hårdvara 

Tillverkare  Modell Hastighet Övrigt 

Asus P5QL-E P43   Socket 775, DDR2 

Asus Nvidia 9800 GTX+ 512MB GPU 750MHz Dark Knight Edition 

Intel Core 2 Quad  9300 2.5 GHz Socket 775 

Kingston DDR2 8500 4GB 1066MHz Körs som 6400 (800MHz) 

 

3.5.2 Programvara 

Utgivare Program Version 

Microsoft Windows Vista Business 64-bit 

Autodesk  Maya  2009 64-bit 

Adobe  Photoshop  CS3 

Windows vista business 64-bit (Microsoft, 2007), Maya 2009 64-bit (Autodesk, 2008), 

Photoshop CS3 (Adobe, 2007) 
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3.6 Begreppsförklaring 

3.6.1 3D-modell 
En 3D-modell är en virtuell representation av en yta eller, om modellen är mer komplex, 

ett objekt. En 3D-modell använder sig av punkter placerade i de tre dimensionerna, X, 

Y och Z för att simulera en yta eller ett objekt. Se polygon för ytterligare information 

3.6.2 Diffuse map 
En textur ämnad att styra en 3D-modells färgegenskaper oberoende av ljus och 

ytegenskaper. 

3.6.3 Högupplöst modell 
Begreppet högupplöst i detta sammanhang är en modell av två eller fler där den har ett 

större antal polygoner eller trianglar relativt till en eller flera andra modeller. 

3.6.4 Lågupplöst modell 
Begreppet lågupplöst i detta sammanhang är en modell av två eller fler där den har ett 

lägre antal polygoner eller trianglar relativt till en eller flera andra modeller. 

3.6.5 Maya Embeded Language, MEL 
Ett scriptspråk specifikt för Maya som genererar programmets funktioner och 

användarinterface. Varje funktion i Maya görs möjlig av en kod som exekveras när 

funktionen anropas och med en tillräklig förståelse för MEL kan egna funktioner 

programmeras. Programmet kan också styras genom scriptspråket Python som inte är 

programspecifikt.  

3.6.6 Normal map 
En normal map är en textur som simulerar vinkelskiftningar på en plan yta genom att 

manipulera ytans normaler. Det finns tre sorters normaler i Maya men ingen av dem 

demonstrerar vad en normal map gör med ytan. När en normal map appliceras på en yta 

bildas en normal per pixel i texturen. Pixelns belysning beror nu på hur ljuset förhåller 

sig till normalens riktning.  

3.6.7 Ngon 
En ngon är en polygon bestående av fler än fyra vertex eller n antal vertex där en är 

större än fyra, där av namnet ngon. Detta fenomen leder till oförutsägbar deformation 

vid animation och även modellering. Trotts de problem som en ngon kan orsaka på 

grund av att den i programvaran har fler än fyra vertexpunkter eller kanter så består den 

alltid av trianglar. 

3.6.8 Polygon 
En polygon är en yta representerad av tre eller fler punkter eller s.k. vertex. Mellan 

dessa punkter dras sedan en kant eller s.k. edge. En polygon består alltid av minst en 

triangel.  

3.6.9 Polygonbudget 
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Begreppet syftar till målet att skapa en 3D-modell av viss komplexitet med ett bestämt 

antal trianglar eller polygoner. Förhållandet mellan komplexitet och antal polygoner är 

beroende av varandra där ökad komplexitet ger behov av större polygonbudget. En av 

faktorerna i att behärska 3D-modellering är att kunna skapa komplexa modeller utan 

ökat behov av större polygonbudget.  

3.6.10 Primitiv 
En primitiv är en basform så som en kub, sfär, cylinder, kon, torus, plan, pyramid, rör, 

prisma eller spiral. 

3.6.11 UV-karta 
En UV-karta är en 2D representation av ett 3D-objekt. På denna karta kan objektets 

UV-punkter placeras oberoende av vertexpunkternas placering i 3D-rymnden.  

3.6.12 Vertex 
En punkt i 3D-rymnden representerad av koordinater i X, Y, och Z –led. 

3.6.13 Specular map 
En textur ämnad att styra en ytas reflektiva egenskaper. Där högdagrarnas färg och 

styrka är några av egenskaperna som finns tillgängliga.  

3.6.14 Spelmotor 
En spelmotor är ett datorprogram som är skapat för att rendera datorgrafik, polygoner, 

texturer och shaders, i realtid. 

3.6.15 Tile 
En tile är en oftast kvadratisk textur som går att lägga bredvid varandra i X eller Y –led 

utan att en synlig söm uppstår. Styrkan med tile är att stora områden kan textureras med 

en mindre textur. Svagheten med metoden är att det snabbt ser upprepat ut. Det finns 

metoder för att minska utseendet av upprepning. 



Modelleringsmetodik med handboken som pedagogiskt förmedlingsmedium 

Mathias Tervo 2009-09-08 Högskolan i Skövde 

Handledare: Margareta Borg  16 

4.0 Teori & Metod 

4.1 Abstraktion av process 

För att göra arbetsprocessen mer övergriplig och förstålig beskrivs här en abstrakt 

nedbrytning. I detta fall har processen brutits ned i logiska nyckelord och de kanske inte 

förklarar så mycket för en person som inte är insatt i ämnet. Den följande kedjan 

beskriven en tänkbar fullständig process. Arbetet som beskrivs i detta dokument gick 

inte genom alla steg. Om modellen hade följts slaviskt så hade stegen sätt ut som på den 

följande bilden. 

 

Figur 1: Figuren ovan föreställer de sju stegen och de går att dela in i fyra logiska 

grupper. De fyra grupperna är, för att koppla direkt till den grafiska processen: 

koncept, modellering, texturering och rendering och beskrivs mer utförligt här nedan. 

1.) Visualisera 

Visualiseringssteget är ämnat att bilda en uppfattning om hur objektets former 

uppträder i 3D bortom konceptens förmåga. Även om profilbilder finns så kanske 

dessa inte visar formförändringar på ett tydbart sätt och därför kan det vara bra att 

ha en sinnesbild på hur det ser ut. Detta uppnås genom att studera bilder som inte är 

praktiska att använda som referensmaterial direkt i programvaran tillexempel 

närbilder, bilder ur udda vinklar eller bilder där perspektivförvrängningen är för 

stor, det är kamerans brännvidd vid för låga vinklar som skapar effekten av 

perspektivförvrängning. När något skall avbildas på ett realistiskt sätt kan det vara 

viktigt att få de rätta vinklarna och djupen på formerna och den ultimata referensen 

hade varit av isometrisk natur då den inte innehåller några perspektivförvrängningar 

alls. 

2.) Modellera 

I denna processmodell innebär modellering att en högupplöst modell skapas. Målet 

med modellen är att den skall vara så exakt och detaljerad som riktlinjer eller 

1.) Visualisera 

2.) Modellera 3.) Extrahera 

4.) Generera 5.) Texturera 

6.) Komponera 7.) Rendera 
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önskemål tillåter. Det är mycket möjligt att vissa detaljer måste läggas till i 

efterhand på grund av att de inte är lämpliga att modellera på grund av för hög 

detaljnivå. 

3.) Extrahera 

Utifrån den 3D-modell som skapades i steget innan skall en lågupplöst version 

skapas. Denna modell skall fungera i eventuell spelmotor. I den modellen som 

användes i detta projekt finns det i stort sätt två alternativ. Första alternativet är det 

stegets namn syftar till och det är att ur den högupplösta modellen extrahera en 

lågupplöst version genom att optimera och komprimera den befintliga modellen. 

Den andra möjligheten är att med den högupplösta modellen som mall bygga en 

lågupplöst version runt den befintliga modellen. 

4.) Generera 

När modellarbetet är färdigt så skall eventuella texturer genereras. I detta fall så 

genererades enbart en normal map men en ambient occlusion map skulle likväl 

kunna genereras.  

5.) Texturera 

Denna fas är ämnad för att skapa de dokument som styr de egenskaper objektets yta 

skall ha. Exempel på dessa är färg, glans, glöd, reflektion och så vidare. Även 

integrering och modifikation av de texturer som genererades i det föregående steget 

kan förekomma.   

6.) Komponera 

Detta steg innebär att objektet komponeras tillsammans med önskad miljö och 

ytterligare hårdvarustyrda egenskaper, här kopplas även texturer in. 

7.) Rendera 

Sista steget kan innebära så lite som att trycka på en knapp men oftast handlar det 

om mer. Finns inga bra renderingsinställningar tillgängliga så innebär detta steg att 

ställa in dessa till önskat slutresultat.  

4.2 Teoretisk anknytning 

Teorierna bakom detta projekt är baserade på metoder som huvudsakligen används till 

så kallade nästa generations spel, eller på engelska, next gen en förkortning av next 

generation. Ordet syftar på TV-spelens generationer där nästa nykommande konsol är 

nästa generation. Detta har fallit bort och i dag kallas alla nya spel som håller en viss 

grafisk standard för nästa generation. I takt med nästa generationsspel har även 

metoderna för skapande av grafikiskt innehåll utvecklats. En nio år gammal metod är 

inte anpassad för att på ett effektivt sätt skapa grafik till spel som Gears of War (Epic 

Games, 2006), Unreal Tournament (Epic Games, 2007) och Crysis (Crytek Frankfurt, 

2007). Den metod som används för skapandet av Gears of War beskrivs övergipande i 

boken D’artiste; Character modeling 2 (Lane & Hellard, 2007, s.20-49). Metodens 
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komplexitet gör att den är bäst ämnad för karaktärer på grund av de fördelar metoden 

har vid modellering av organisk natur. Metoden ser förenklat ut såhär: 

Lågupplöst modell > högupplöst modell > optimeringsprocess > lågupplöst modell > 

normal map > textur > resultat 

Om man jämför processen med den förenklade versionen som tidigare beskrevs så är 

den största skillnaden att fler steg läggs på modellering där det extra steg möjliggör 

arbete i skulopteringsorienterad programvara så som Zbrush eller Mudbox. Denna 

möjlighet är dessutom ett av de grundläggande syftena med denna process som 

möjliggör ett större djup i modellskapandet och till skillnad från min process inte bara är 

ämnad för hårda ytor. Den extra process som ett skulpteringsprogram betyder möjliggör 

större detaljrikedom i resultatet en detaljrikedom som måste i vapnets måste skapas i 

Photoshop.  För att göra skillnaden tydligare visas här en version av min process som 

beskrivs med samma ord:  

högupplöst modell > lågupplöst modell > normal map > textur > resultat 

Visualisera > modellera > extrahera > generera > texturera > komponera > rendera 

Denna modell är ämnad för hårda objekt vilket gör att ett steg genom ett 

skulpteringsprogram inte är nödvändigt. Detta betyder inte att det inte är omöjligt och 

mycket kan vinnas på det extra steget i processen. I detta fall var det onödigt och därför 

undveks det. Istället används en experimentell metod baserat på nya verktyg i den 

senaste programvaran Autodesk Maya 2009. Verktyget heter Smooth mesh preview och 

beskrivs kortfattat i filmen Previewing Smoothed Geometry in Maya (Digital-tutors, 

2008). Processen kan liknas vid en typ av geometri i Maya som heter subDiv och 

bygger på att modellens upplösning kan ökas och minskas på ett ickedestruktivt sätt. 

Denna metod var helt integrerad i modelleringssteget och arbetet hade varit besvärligare 

i Mayaversioner tidigare än 2008.  

4.3 Pedagogisk anknytning 

Förutom denna rapport som beskriver arbetsprocessen på någorlunda låg nivå så är 

syftet med arbetet att inkludera en pedagogisk del. Målet med denna del är att hitta 

enkla byggstenar för hur en handbok kan skapas. Informationen som skall förmedlas i 

handboken är av mer exakt och lägre nivå än den abstrakta processmodellen som 

beskrivs i denna rapport med lägre nivå menas att den information som förmedlas inte 

är av övergripande natur och innehåller fler detaljer än en text av hög nivå. Meningen 

med handboken som skapades i och med detta arbete är att exakt, steg för steg 

pressentera en metod som användes vid skapandet av det vapen som skapades i 

samband med detta examensarbete. 

Även om grundläggande pedagogiska teorier lätt går att tänka sig till så är det inte nog 

med underlag för att göra ett grundligt arbete. Därför utgick skrivandeprocessen från 

http://www.digitaltutors.com/free_tutorials/video_d.php?vid=149&cat=39
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litteraturen Att skriva bättre i jobbet (Fritzes Förlag, 1995). Boken användes som 

grundläggande verktyg vid skapandet av handboken för att inte göra några grövre 

misstag. Ut över det bildades ingen avancerad modell för en pedagogisk text då målet 

var att skapa ett grundläggande utkast till en handbok. 

För att kontrollera om metoden och texten som beskrevs i handboken gick att förstå sig 

på, visades den för några vänner. Kontrollen var inte ämnad att vara anmärkningsvärd i 

akademisk mening utan skulle visa om några grövre misstag hade begåtts. Responsen 

var generellt positiv och gav intrycket att handboken var på rätt väg. Tack till Srdan 

Grgic, Rasmus Höök, Per Nyman och Mathias Zanto som var de som läste igenom 

handboken. 
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5.0 Kunskapsprocess 

5.1 Mp40 - Introduktion 

Välkommen, läsare, till denna del som beskriver arbetet med den grafiska delen av 

examensarbetet. För dig som inte vet vad Mp40 är, kommer här en kort beskrivning. 

Vapnets namn Mp40 står på tyska för Machinen Pistole 40 vilket översatt betyder 

automatpistol alternativt kulsprutepistol av 1940 års modell. Vapnet är en lätt 

kulsprutepistol och användes av utvalda tyska trupper under andra världskriget. Vapnet 

använde 9mm ammunition och består av, beroende på version, pressad plåt. Handtaget 

och greppet var för det mesta gjort i bakelit men andra konstruktioner fanns i 

tillexempel aluminium. Mp40 var tyskarnas motsvarighet till amerikanernas Thompson 

kulsprutepistol också känd som Tommygun. Fler versioner av Mp40 fanns så som 

Mp38 som var av högre kvalité, Mp38u40 som var en blandning av 38:ans högre kvalité 

och 40:ans behov av snabbare tillverkning och Mp40 som var en ren 

massproduktionsmodell. Men vapnets alla versioner är grupperat in under Mp40 som är 

det namnet vapnet är känt för. 

Bild 5: Bilden ovan föreställer modell Mp38u40 med det röda greppet i bakelit. 

5.2 Mp40 – Begränsningar 

Modelleringsarbetet är begränsat på så vis att en hel modell skapats utan de tänkta 

optimeringar eller begränsningar från en given motor. Modellen gjordes utifrån syftet att 

få en resonabel mängd polygoner utan att behöva lägga större tid på optimering. 

Prioritering har istället lagts på exakthet och att det mesta i detaljväg skall finnas. Båda 

sidor finns på modellen och har inte optimerats på så vis att ena halvan tas bort vilket 

görs om den sidan av vapnet aldrig syns för att ta bort polygoner som renderas i onödan 

och på så vis optimera prestandan. Modellen är gjord utan att ha en specifik motor i 
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åtanke och en förenklad skapandeprocess har använts, ett anpassat för solida, 

ickeorganiska objekt så som detta vapen. Modellens texturstorlek har begränsats till 

2048 x 2048 för att ge en behaglig dokumentstorlek att arbeta med i Maya 2009, detta 

då 4096
2
 på den aktuella hårvaran gjorde att den blev långsam att arbeta med. 

Originalstorleken är 4096 x 4096 för att ge så goda förutsättningar i Photoshop CS3 

som möjligt. 

5.3 Teori & metod i praktiken 

5.3.1 Visualisering – Referenser 
Minnesbild är ofta ett vagt koncept och när jag själv ur minnet skulle rita en Mp40 så 

blev det fel, det enda som blev rätt var den övergripande formen, var magasinet sitter 

och hur bakstycket såg ut. Efter att ha sökt den första referensbilden började 

uppfattningen om utseende att förändras. Vissa upptäckter om vapnets konstruktion var 

nästan otroliga. Men dessa otroliga upptäckter bevisar inget annat än hur dålig den 

personliga kännedomen om det tänkta föremålet kan vara. Utan referenser så hade inte 

målet om realism kunnat uppnås.  

Bild 6: Koncept ritat utifrån tidig minnesbild. 

Jag vill påstå att det finns två viktiga ”typer” av referensbilder. Den första typen är den 

som står som referens i 3D-programmet och är oftast i form av sidvy och andra tänkbart 

praktiska bilder av konturer och detaljer. Den andra typen är den som inte är praktisk att 

använda i programvara utan används för att ge en så bra förståelse av formen som 

möjligt. Båda typer av referensbild har upplevts som viktiga i detta projekt.  
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Bild 7: Till vänster: Profilbild Till höger: Förståelsebild 

För att hitta referenser användes Googles nät- och bildsök. För att komma igång med 

sökandet användes ofta bildsök först för det direkta resultatet och den överskådlighet 

Google erbjuder över resultatet i form av miniatyrbilder eller på engelska, thumbnail. 

Jag påstår att två huvudsakliga mentaliteter går att identifiera när det gäller sättet att 

spara bilder på. Den ena mentaliteten innebär att absolut alla bilder som går att finna 

sparas ner på disk för att senare undersökas mer noggrant. Fördelen med denna 

mentalitet är att den genererar många bilder på kort tid men den blir lätt ineffektiv då 

användbara, mindre användbara och rent av oanvändbara bilder inte urskiljs. Den andra 

mentaliteten innebär att bilderna gås igenom på internet och de bilder som upplevs som 

bra eller nödvändiga sorteras och sparas och fördelen här är att referensdatabasen blir 

effektiv och specifik. Nackdelen är att bra eller rent av nödvändiga bilder som tidigare 

upplevdes som onödiga hoppades över och behöver sökas upp på nytt. I fallet med detta 

projekt övergick jag från nödvändighetsmentaliteten till spara allt mentaliteten då jag i 

stor grad upplevde att bra bilder hoppades över och ledde till flera besök på Google för 

att söka efter mer specifikt referensmaterial. 

Ett knep som jag fann användbart och i många fall nödvändigt under 

referenssökningsmomentet var de inställningar som finns tillgängliga för Googles 

bildsök. Detta knep är att i inställningarna ändra den förinställda storlek på de bilder 

som skall sökas. Denna funktion återfinns under bildsök > avancerad bildsökning > 

Storlek; Visa bilder som är: > Alla storlekar. Att gå igenom dessa alternativ utökade i 

mitt fall resultatet med många fler användbara bilder. Att söka på extra stora bilder gav 

i detta fall generellt bästa resultat och fördelen med bilder med hög upplösning är att de 

innehåller stora mängder detaljer som i vapnets fall stämplad text, nummer och 

symboler. En viss kreativitet med sökorden är också en fördel och det skadar inte att 

testa olika ord och kombinationer. Olika språk kan också utöka sökresultatet, förslagsvis 

engelska och svenska och i detta fall även tyska. Att söka på Mp40 gav ett visst resultat 

och att söka på Machinen Pistole 40 gav ett annat resultat. 

5.3.2 Modellering 
Modelleringsprocessen kommer i detta avsnitt behandlas på ett övergripande sätt. 

Tanken bakom texten är att den skall förmedla tankesättet bakom verktygens 

appliceringsområde. Det kräver dock att du som läsare har en del kunskap i 
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programvaran om du själv önskar applicera detta i arbetet. I detta fall består processen 

av två delar. Den första delen i processen är skapandet av en högupplöst modell som 

skall stå som bas för en framtida normal map. Steg två är att skapa en lågupplöst modell 

utifrån den högupplösta. Denna modell kommer att stå som slutprodukt tillsammans 

med en normal map, difuse map och specular map. Detta arbetsflöde kräver både en 

högupplöst och en lågupplöst modell. Det finns andra metoder att göra vapen där en 

grundläggande normal map utelämnas och en normal map enbart för detaljerna skapas. 

Valet föll på denna metod då den är mest mångsidig och framtidssäker.  

Bild 8: Till vänster: normal map. Till höger: Modell utan normal map, Högupplöst 

modell & modell med normal map 

Första steget i modelleringsprocessen är att med referenserna underlag modellera en 

högupplöst modell. Processen som användes är för mig ny och outforskad men 

konceptet klart. Metoden utnyttjar ett verktyg i Maya 2008 och 2009 och heter, som 

tidigare nämnts Smooth mesh preview. Verktyget låter konstnären se en lågupplöst 

modell i högupplöst läge genom ett knapptryck och Verktygets styrka är att det är helt 

ickedestruktivt och skapar ingen händelsehistorik som skulle kunna orsaka problem så 

som stabilitetsproblem och sämre prestanda. Det är dessutom lätt att växla mellan 

verktygets olika visningslägen genom tangenterna 1, 2 och 3. 1 är originalupplösningen, 

2 är högupplöst med en så kallad cage eller på svenska, bur och 3 är enbart högupplöst. 

Det verktyget gör, är att applicera en algoritm som i realtid interpolerar objektet mellan 

dess kanter och skapar ett mjukare objekt. För att sedan utnyttja detta i modellering så 

kan ytterligare kanter skapas och på så vis kan interpoleringen styras och skarpa eller 

mjuka kanter uppstå om kanter istället tas bort. Ett annat sätt är att med hjälp av creas 

tool gå in och styra interpoleringen med ett värde från 0 till 10, där 0 är ingen skärpa, 

och 10 är full skärpa. Av erfarenhet kan det dock vara bra att kombinera metoderna då 

extra kanter ger ytterligare polygoner för creas tool att arbeta med. Med metoden som 

beskrivits i detta stycke byggs sedan de avancerade formerna. Målet med metoden är att 

ge ett mer naturligt intryck och detta sker genom att kanter inte blir lika avrundade och 
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alla kanter har möjlighet att vara svagt avrundade. Spännande defekter kan uppstå men 

om detta absolut inte passar så kan de arbetas bort. Arbetsflödet beskrivs grundläggande 

av Ariel Chai som behandlar ämnet i tre filmer, SubD Puzzle #1, #2 och #3 i sin 

portfolio, www.svartberg.com (Chai, Ariel, 2009). Metoden som beskrivs i filmerna 

fungerar på samma sätt men skiljer sig på så sätt att verktygen differentierar för att 

annan programvara används. 

Bild 9: Till vänster: Objektets standardutförande, Till höger: Objektet med smooth 

mesh preview aktiverat. 

Den högupplösta modellen skapades efter de referenser som hittades under 

visualiseringsfasen. I Maya användes en höger- och en vänsterbild som direkt referens. 

Dessa bilder användes för att modellera siluett och de övriga referensbilder hjälpte till 

att skapa djupet i modellen. Enda referensen som användes vid modellering framifrån 

var en bild av magasinet. Denna referens hade flera funktioner där en av dem var att få 

rätt skala på magasinets modell. Denna bild hjälpte även till att kontrollera den 

övergripande skalan av modellen. För att komplettera referenserna användes också 

närbilder som referens och den placerades framför huvudreferensen. Detta kan göras om 

högre upplösning på vissa områden önskas eller om det finns skillnader i referenserna 

och tilläget har mer intressanta detaljer. 

http://www.svartberg.com/tutorials/resources.html
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Bild 10: På bilden visas hur profilen från smooth mesh preview är interpolerad och 

mjuk till skillnad från originalprofilen som är katig. 

Nästa steg var att skapa den lågupplösta modellen och målet med den är att den skall så 

noggrant som möjligt följa den övergipande formen av den högupplösta modellen. Den 

lågupplösta modellen fick ej heller vara för högupplöst och den aktuella modellen fick 

en slutsiffra på 6444 trianglar. Då ingen polygonbudget hade förutbestämts så är jag 

nöjd med denna siffra. Denna variabel var i detta projekt inget mer än något att försöka 

hålla så lågt som möjligt utan att göra för stora kompromisser med detaljer. För att 

skapa en lågupplöst modell finns det huvudsakligen två sätt. Valet av metod anpassades 

efter hur komplicerad den högupplösta modellen var. Metod ett innebär huvudsakligen 

att den modell som användes till att interpolera till den högupplösta modellen med hjälp 

av smooth mesh preview, bantas ned och alla de överflödiga linjerna tas bort. Detta 

innebär att den lågupplöst modell lämnas kvar och som till största del följer den 

högupplösta modellen. Viss skillnad kommer att finnas då den högupplösta modellen 

har runda kanter etcetera. Den andra metoden innebär att en lågupplöst modell skapas 

från ingenting. Detta genom att använda primitiver som kuber, cylindrar och så vidare.  

Create polygon tool kan också användas. Se bild 11 för att se metod ett i praktiken.  
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Bild 11: Till vänster: Lågupplöst modell av kornet. Till höger: Modell som användes för 

smooth mesh preview interpolation. 

5.3.3 UV-kartläggning 
För att göra UV-kartan så används ett eget konstruerat MEL-skript, detta för att 

underlätta arbetet då den funktion som söktes inte fanns tillgänglig i Maya. 

Grundtanken och en enklare version fanns skriven sedan innan men bättrades på något 

under projektets gång. Scriptets funktion är att lägga ut objektets polygoner enskilt och 

med samma storleksförhållande till världen. Genom att använda best plane mapping kan 

polygonerna läggas ut på ett sådant sätt att de behåller din form och har så lite 

deformation som möjligt samtidigt som de behåller höjd och breddförhållande. Något 

liknande verktyg finns inte i Maya 2009, dock är scriptet programmerat och bestående 

av funktioner som programmet tillhandahåller. Eftersom skriptet är designat på så sätt 

att det lägger alla bitar enskilt och på varandra är nästa steg att för hand koppla ihop 

polygonerna med varandra. Målet under denna process är att undvika deformation så att 

polygonerna så mycket som möjligt behåller sitt höjd- och breddförhållande för att 

undvika sträckningar i texturen.  
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Bild 12: Komplett UV-karta 

Som en del av det egenutvecklade verktyget finns en funktion som möjliggör plan 

utläggning av större sjok av polygoner. Verktyget används när en större grupp med 

plana eller nästan plana polygoner finns. Verktyget kan då kartlägga alla dessa samtidigt 

med önskad höjd- och breddförhållande. Det är bäst att göra detta efter att modellen 

sönderdelats enligt tidigare beskrivning, detta för att verktyget inte skall sönderdela de 

sjok som planlagts tillsammans. Detta har också varit till stor hjälp när UV-sjoken har 

fått rotationer som gör dem svåra att arbeta med och då är det bra att ha en yta som är 

orienterad på önskat sätt och med denna som grund kan de andra polygonerna kopplas 

till och på så sätt orienteras ordentligt. 

Polygonerna skulle läggas på ett texturutrymme av 2048 x 2048 pixlar. Detta påverkade 

sjokens optimala fördelning, skalning och rotation. För att spara utrymme delades vissa 

element på mitten och lades över sin andra hälft. På detta vis speglas normal map och 

övriga texturer likadant på båda sidor av objektet. Detta sparade plats i UV-kartan och 

tillät att polygonerna kunde skalas upp och läggas om för att få ta del av fler pixlar, 

vilket leder till högre upplösning per pixel och objektets textur ser ut att vara mer 

detaljerad.  

5.3.4 Texturering 
Med hjälp av penslar gjorda av foton skapades grunden för ytan. En grundfärg valdes 

och sedan skapades kontrast genom att använda penslarna i samband med verktygen 
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burn och dodge. På detta vis skapades en yta med detaljer så som gropar, skador och 

porer, en generellt sliten yta. Nästa steg är att återigen genom burn och dodge lägga till 

blanka ställen utmed slitna kanter och mörka ställen där metallen sannolikt inte är lika 

sliten. En grafiker vid namn Stefan Morrel behandlar detta i sin handbok, Hard surface 

texture painting (Morrel, Stefan, 2006) som beskriver hur texturering av hårda ytor kan 

ske. Jerone Maton tar upp samma ämne i sin samling texturerings tips, The ten top 

things of texturing (Maton, Jeroen, 2008, s. 2). Båda texter beskriver i korthet hur ytor 

som sannolikt blir utsatta för slitage bör vara blanka, repiga eller slitna och ytor som 

sannolikt inte blir utsatta för slitage bör vara mindre slitna. Detta har tagits hänsyn till 

under textureringsfasen.  

Penslarna är skapade av foton hämtade från hemsidan CG-textures och är svartvita 

utdrag ur texturerna som sedan används för att skapa penslar. Möjligheterna med denna 

metod är många och det är upp till konstnären att arbeta med penslarna tills önskat 

resultat uppnåtts. Penslarna innehåller mycket detaljer vilket hjälper till att skapa 

texturen och göra dem intressanta. 

Bild 13: Såhär se slitaget ut på modellen just nu 

5.4 Problem & Lösningar 

I detta kapitel kommer ett antal problem att listas tillsammans med eventuell lösning. 

Projektet har inte innehållit några direkt oövervinnliga problem. Detta troligtvis på 

grund av den långa erfarenheten av programvaran. Inga systemstabilitetsproblem har 

http://www.game-artist.net/forums/vbarticles.php?do=article&articleid=22
http://www.game-artist.net/forums/vbarticles.php?do=article&articleid=22
http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4678&page=1
http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4678&page=1
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uppstått under projektet vilket troligtvis är datorn att tacka. Erfarenheten har också 

uteslutit alla grundläggande missöden och slarvfel som kan orsaka förlust av data.  

5.4.1 Högupplöst modell 
Vissa delar av den interpolerade modellen fick oönskade artefakter eller former då 

smooth mesh preview applicerades. Detta krävde extra arbete och det handlade ofta om 

extra kanter för att bättre styra interpoleringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14: Bilden ovan visar stagen som behövde göras om då den första versionen gav 

dåligt resultat när den interpolerades. Den högupplösta modellen närmst i bild är vad 

som ger det interpolerade resultatet längs bort i bild. 

Detta problem berodde oftast på att formen som skulle genereras mellan högupplöst och 

interpolerad modell byggdes av polygoner med en fors som inte skulle ge det önskade 

resultatet. De former som oftast ställde till problem var när det skulle finnas hårda 

kanter i resultatet och detta uppnås genom att ha två eller fler kanter nära varandra och 

detta är inte alltid så lätt att skapa. En plan från första början när modellen skulle skapas 

krävdes för att få till de hårda kanterna och de möjligheterna saknades många gånger i 

den modell som fanns från utblockningsfasen. Dessa hårda kanter kunde skapas genom 

att göra om grundmodellen och skapa en mer noggrann och genomtänkt högupplöst 

modell eller byta geometriform till SubDiv för att där styra kanternas skarphet. Detta 

var dock innan jag upptäckte verktyget Creas Tool som kan styra kanternas hårdhet på 
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den interpolerande modellen. Idag hade Creas Tool i samband med ombyggnad använts 

för att lösa problemet. 

5.4.2 Normal map, skuggor 
På ett antal ställen på den lågupplösta modellen har den normal map som applicerats 

orsakat oönskade resultat. Detta genom att den sida som är lagd i skugga även syns på 

sidor som egentligen inte är lagd i skugga. I detta fall gäller det även den högdager som 

bildas på motsatt sida. Detta sker pågrund av att den normal map som används 

genererades från en mjuk yta vars kanter resulterar i dessa effekter. Detta problem är 

egentligen inget fel utan är mer ett oönskat resultat som orsakar något som ser felaktigt 

ut.  

 

Bild 15: Skuggan spiller över pågrund av att information hämtas från bortom den plana 

ytan.  

För att lösa problemet kan antingen den interpolerade modellen göras mer följsam och 

på detta sätt få en mer korrekt normal map. Ett annat alternativ är att dela kanten och 

skapa en ny polygon, i Maya kallad bevel, för att på detta vis låta genereringen av 

normal map hämta information får mindre extrema vinklar. 
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5.4.3 UV-karta, verktyg Grid 
Ett problem som uppstod med Mayas verktyg Grid som ger användaren möjlighet att 

låta programvaran flytta UV-punkter till pixlars mitt eller mellan dem i upp till 1024 x 

1024. Denna funktion kan ge en normal map med linjer som ligger mellan punkter och 

ger mindre sömmar. Sömmar kan uppstå när texturfiltren interpolerar en pixel innanför 

linjen med en ofta svart pixel utanför linjen. Den texturen som används för vapnet är 

dessutom 2048 x 2048 vilket ledde till att UV-punkter flyttades olika och UV-kartan 

blev sämre än innan. 

Bild 16: UV-punkter som ligger fel 

Detta problem gick att lösa men löstes aldrig då det upptäcktes för sent. UV-

kartläggningen hade troligtvis behövt göras om för att lösa problemet, alternativt att de 

värsta delarna ordnats för hand. En produkt av denna lösning hade varit att den normal 

map som använts hade behövt genereras på nytt, vilket inte hade krävt någon större 

ansträngning. Men texturen hade behövt mer arbete för att lösa de glapp som hade 

uppstått. 
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5.4.4 UV-karta, sömmar 
Texturen han inte under projektets tid genomarbetas till önskad nivå och detta har i sin 

tur orsakat att texturen lider av sömproblem. UV-kartans upplägg har orsakat några mer 

komplicerade ställen att texturera och detta leder till att det krävs mer arbete att få bort 

sömmarna som skapats. Det hade varit lättare att från början undvika sömmar genom att 

låta UV-sjoken sitta fast men då det är lättare att arbeta bort sömmar än att arbeta med 

extremt förvrängda UV-sjok så valdes sömmar framför förvrängning. På vissa ställen 

kanske detta inte hade spelat någon roll om vapnet skapats specifikt för ändamålet att 

vara ett FPS-vapen. Då hade ställen som normalt inte syns så ofta kunnat nedprioriteras 

och vapnets vänstra halva prioriterats högre. Nu prioriterades båda halvor lika mycket. 

Detta för att skapa ett helt vapen och inte ett, för första persons skjutare, optimerad 

modell. 

Bild 17: Tydliga sömmar på modellen 

Just nu finns det ingen implementerad lösning men en tänkt sådan blir att för hand, så 

noga som möjligt, arbeta bort sömmarna genom att se till att texturen på båda sidorna av 

sömmen är så lika som möjligt. Detta kommer att dölja eller om arbetet blir bra helt 

eliminera sömmen. Detta åtagande kan bli mödosamt då linjerna på den exporterade 

UV-kartan inte är endimensionella, alltså de har både en längd och en bredd istället för 

en längd och en påhittad, illustrativ bredd så som det är i programvaran. Vilket leder till 

svårighet att få båda sidor att matcha så bra som möjligt. 
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5.4.5 Normal map, artefakter 
Ett problem som uppstod vid generering av normal map var artefakter som skapades i 

texturen. I nästan alla fall är det fråga om att ytan inte har någon annan yta att hämta sin 

normal ifrån. Detta leder till att ytan får en felaktig normal eller en inverterad normal på 

grund av att den då hämtat normalen från en eventuell motsatt yta. 

Bild 18: All annan färg än blå, ljusblå, rosa, lila och turkos är oönskad. Synligt bl.a. till 

höger i bild. 

Två tänkta lösningar är att lösa problemen i den högupplösta modellen och sedan 

generera en ny normal map och på så vis bli av med problemen. Den andra tänkta 

lösningen är att för hand redigera texturen för att få bort så många av felen som möjligt. 

I de flesta fall är dock felen inte märkbara på vapnet och är mer av estetisk natur när 

normal map demonstreras. 

5.5 Handbok 

5.5.1 Innehåll 
Handboksutkastet innehåller en sekventiell beskrivning av tillägg av detaljer i en 

normal map. Innehållet är inte slutgiltigt och förbättringar finns att göra. Texten är dock 

tillräkligt genomarbetad för att en något insatt läsare skall kunna förstå. Detta baseras på 

feedback given av kamrater. 
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5.5.2 Upplägg  
Handbokens upplägg är enligt teoribasen en enkel sådan. Tydligt uppdelad i moment 

med en tillhörande bild. Varje bit text är kort och beskriver sin del i kedjan. Handboken 

öppnar upp med en kort beskrivning av målgrupp och syfte, där efter pressenteras 

problemet. Utifrån problemet behandlar de följande delarna en möjlig lösning. Målet 

med texten är att den enligt Att skriva bättre i jobbet, inte skall innehålla luckor och 

vara lättförstådd. Handboken är just nu i sitt första utkast och behöver mer arbete, arbete 

som inte hinns med inom examensarbetets tidsram då den tiden är slut.   

5.5.3 Övriga kapitel 
Projektets upplägg är gjort så att flera handböcker kan skapas. Detta stycke är tillägnat 

alla de handböcker som inte blev skrivna inom tidsramen för examensarbetet. Några av 

dessa kapitel kan komma att skapas efter examensarbetet med samma mål och stil som 

det befintliga utkastet. De handböcker som är av störst intresse för mig som skapare är 

ytterligare texter om normal map, texter beskrivande modelleringsmetoden, text om 

texturering, text om MEL (Maya embeded language) i samband med det UV-script som 

finns beskrivet under UV-kartläggning och en text om referenssökning med Google. 
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6.0 Diskussion 

6.1 Branschrelaterad diskussion 

I denna diskussion skall den modell som skapats i detta projekt jämföras med 

renderingar av ett tre andra modeller ur spelen Call of Duty 5; World at war (Activision, 

2008), Company of Heroes; Tales of Valor (THQ, 2009) och Red Orchestra Ostfront 

41-45 (Bold Games, 2006). Det som ligger till grund för denna diskussion är en 

jämförelse mellan de, av den aktuella modellen, renderade bilder med skärmdumpar av 

de nämnda spelen där vapnet är synligt. Hade de modellerna från de aktuella spelen 

funnits lättillgängliga hade de använts för en djupare jämförande diskussion men då 

detta ej är fallet får skärmdumparna räcka. Bilderna kommer att användas på så vis att 

de kommer agera tolkningsbas för en diskussion mellan den aktuella modellen och hur 

samma modell återskapats för andra spel.  Spelens grafik är av olika grad aktuell där 

Call of Duty är en modern förstapersonskjutare men grafiken kan redan vara något 

utdaterad. Company of Heroes är ett modernt realtidsstrategispel där stor tyngd lagts på 

massiv representation av många enkla modeller och är ett bra exempel på vad som kan 

skapas med få polygoner. Red Orchestra är det äldsta spelet av de tre valda och är med 

som referens då jag tycker att Mp40-modellen som skapats för spelet är den bästa av de 

tre och den överstiger till och med den aktuella modellen i kvalité.  

Utan vetskap om bakgrunden till Mp40-modellen i Call of Duty så vill jag påstå att den 

har få kvalitéer. Av den kunskap jag ackumulerat från de referenser som samlats in för 

modelleringen vill jag påstå att Mp40-modellen i spelet inte förhåller sig bra till 

originalet och tycks visa krav på en snabb produktion. Texturen har förhållandevis låg 

upplösning för ett så pass modernt spel. Jag vill påstå att modellen i Red Orchestra är av 

högre kvalité än den i Call of Duty, se bild 19. Trotts modellens brister så har oftast inte 

målgruppen, spelaren, samma sakkunskap som jag i detta fall och det som är viktigt och 

som läggs fokus på är en representation av vapnet. För att ge en igenkänning och 

referenspunkt till filmer och andra spel, detta är Company of Heroes ett bra exempel på, 

se bild 20 & 21. Om då modellen i Call of Duty jämförs med den aktuella modellen så 

finns där stora skillnader. Till exempel har spelets modell stora brister och förenklingar i 

den yttre konstruktionen där min modell är skapad för att till det bästa av min förmåga 

återskapa vapnet i tredimensionell form. Där finns många brister i den aktuella 

modellen också, tillexempel så räknade jag med att räfflorna i den del av vapnet som 

håller magasinet inte hade behövts modelleras in men i både Call of Duty och Red 

Orchestra så har grafikerna valt att modellera in dessa i modellen där jag använder mig 

av en normal map. Det jag anser vara en av de större bristerna i framför allt modellen i 

Call of Duty är att det jag kallat grepp och på min modell är rödfärgat, inte är avrundat 

till den grad det borde vara. Sannolikt är också att modellen i spelet skall avbilda en näst 

intill ny Mp40 därav slitagets utseende. Det var tanken med min modell också men då 

slitage är ett sätt att göra modellen mer intressant och iögonfallande så valdes mer 

slitage framför mindre. Vapnet i Call of Duty är ett bra exempel på ett försök att 
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optimera modellen för förstapersonskjutare där mängden polygoner minskar ju längre 

från spelaren modellen kommer. Pipan är tillexempel konstruerad av endast sex fasetter 

medan min modell har en modellerad mutter längst fram med tjugo fasetter. Värt att 

nämna är att modellen i Company of Heroes också består av cylindrar med sex fasetter. 

 Stor konstruktionsskillnad mellan de olika modellerna där min modell är mer lik 

det riktiga vapnet. 

 Stor skillnad i optimering mellan de olika modellerna där den i Call of Duty är 

optimerad till högre grad. 

 De båda texturerna är inte genomarbetade och den i Call of Duty är väldigt 

lågupplöst.  

Bild 19: Mp40-modell ur Call of Duty 5: World at War, vapnet laddas om. 

Som beskrevs tidigare så är modellen i Company of Heroes en ännu starkare abstraktion 

av vapnet och målet är att den skall kännas igen på längre avstånd. Som visas på bild 21 

så är vapenmodellerna extremt små och en ikon visas ovanför truppens huvud för att 

visa spelarna att mannarna är utrustade med MP40. På detta avstånd är det väldigt svårt 

att, i alla fall på statisk bild, urskilja vad för vapen de håller i men eftersom spelet 

tillåter stor frihet med kameran som kan ses på bild 20, alltså möjligheten att zooma, 

rotera, höja och sänka så finns det kameravinklar som tillåter spelaren att se vad de 

håller i. Spelarna skulle bli besvikna om den historiska korrektheten helt slopades. Den 
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Mp40-modell som används i Company of Heroes bygger på den normal map som 

används. Dock är bilderna från spelet tagna när spelet körs med de högsta 

inställningarna och det är mycket möjligt att vapnet inte ser fullt så bra ut vid lägre 

inställningar. Jag vill påstå att denna modell på många sätt är bättre än den i Call of 

Duty och att steget dem emellan inte är allt för stort. De två modellerna skulle inte 

kunna växla plats då deras syfte gör det omöjligt. Dock är det mer sannolikt att 

modellen skulle kunna byta plats med den i Call of Duty då den inte skulle lida av 

begränsningar i motorn så som ett motsatt byte skulle göra. Modellen från Call of Duty 

skulle inte helt omöjligt göra Company of Heroes ospelbart då det skulle krävas mer av 

motorn och av datorn. En av fördelarna med modellen från Company of Heroes är att 

den lyckas leverera detaljer, detaljer som inte ens finns i Call of Duty-versionen så som 

vissa skåror där olika delar möts. För att jämföra så kan ett tränat öga se att pipan på 

denna modell har lika många fasetter som modellen i Call of Duty, alltså sex stycken. 

En stor miss med denna modell är att den är spegelvänd, alltså hanen sitter på fel sida, 

och dessutom så är texturen spegelvänd så det som syns på vapnet från bildens 

synvinkel syns även på andra sidan dock har vapnet bara en hane och inget utlopp för 

tomma hylsor. En stor konstruktionsskillnad även om de inte är så viktiga i detta fall, är 

att det bara finns ett stort korn istället för den mer avancerade konstruktionen som 

egentligen är. Slutsatsen att vapnet är modellerat för optimering och 

prestandaeffektivitet är lättdragen och ett bra exempel på detta är axelstödet som utöver 

att vara lågupplöst och mer kvadratisk än cirkulär dessutom inte har ett hål rakt igenom, 

den är bara svartmålad, men i detta fall fungerar det lika bra eftersom det redan 

fastställts att inte så mycket egentligen syns när spelets kamera är som den skall vara 

när man spelar spelet, se bild 21. Om vapnet jämförs med min modell så tycker jag att 

Company-modellen har en högre övergripande kvalité med förvånansvärt många 

detaljer tack vare texturen. Om upplösning kontra kvalité skulle jämföras så tror jag att 

och vinner då modellens upplösning tycks vara extremt låg, utifrån bilden gissningsvis 

under hundra polygoner. Jag kan dock inget annat än att konstatera att syftena med de 

olika modellerna skiljer sig markant. 

 MP40 i Company of Heroes har förvånansvärt hög detaljnivå kontra upplösning. 

 Min modell har väldigt hög upplösning kontra detaljnivå, detta delvis på grund 

av att den inte är helt färdig. 

 De två modellernas syften skiljer sig markant. Min modell skall vara nära 

kameran och den i Company of Heroes skall vara långt från kameran. 
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Bild 20: Mp40-modell i närbild 

Bild 21: Company of Heroes. Kamera med maximalt avstånd. 
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Vapenmodellen i Red Orchestra Ostfront 41 – 45 är den mer exakta av de tre 

versionerna och har till och med mer detaljer än den egna modellen. Av vad jag kunde 

bedöma av spelet så saknar dock modellen en normal map men modellen lyckas ändå 

med instansad text och skruvar. De har inte samma djup i en mer intrikat ljussättning 

men i spelets motor fungerar det alldeles utmärkt. Dock har vissa detaljer förenklats så 

som greppet som har skarpa kanter och hålet närmst spelaren där en rem ska fästas är 

även det kantigt. På vissa sätt är denna modell mer lyckad än min då de förenklade 

formerna leder till ett renare utseende. Dock tycker jag att avsaknaden av normal map 

gör stor skillnad. Denna modell lider inte av samma misstag som de andra och greppet i 

bakelit är avrundat undertill. Det största misstaget med denna modell är ränderna som är 

på bakeliten och hur de är inlagda i texturen. På texturen ser det ut som att de löper in 

under kanten då de egentligen borde löpa i jämn höjd med den övriga plasten. Bakeliten 

i sin tur har bra färg och nyans och det är mer av vad jag strävat mot men blev 

förblindad av referensen där den var mer färgstark. I helhet väldigt väl genomförd 

modell och jag kan inte förstå varför modellen i Call of Duty håller en liknande nivå. 

Den enda förklaringen jag finner där är att det måste varit enorm tidspress. 

 MP40 i Red Orchestra håller hög kvalité och känns genomarbetad. 

 Den håller enligt mig högre kvalité än någon av de andra två och har en historisk 

exakthet likt den egna modellen. 

 Bra färgtoner i texturen och något lit målet för min textur.  
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Bild 22: Red Orchestra, Mp40-modell med bra övergripande kvalité. 

6.2 Projektrelaterad diskussion 

6.2.1 Process 
Arbetsprocessen var för mig ny och blev därför lite av ett experiment. Processen visade 

sig dock vara lyckad och har i efterhand även i liten grad utvecklats. Skulle jag skapa ett 

nytt objekt så skulle jag troligtvis använda mig av denna process, om inte objektet är 

organiskt i natur. Den befintliga kunskapen om programvaran och 3D-modellering 

generellt möjliggjorde denna balansgång mellan experiment och erfarenhet och gjorde 

arbetsprocessen till ett lyckat och lärorikt val. Vad som inte har nämnts i denna rapport 

är att en dagbok fördes till och från under hela arbetsprocessen den har inte bidragit 

något nämnvärt vid skapandet av denna text men har ändå varit god praxis och stöd för 

minnet. 

Något som gått mindre bra under arbetets gång var originalplanen det som i rapporten 

kallas projektets initiala period. Dålig självinsikt och obotlig tidsoptimism gjorde att 

några veckor gick till spillo i sökandet efter en riktning att ta projektet i. Jag kan inget 

annat än glädjas över att jag tillslut fann en riktning att ta och att det genererade resultat. 

6.2.2 Resultat 
Kvalitén på projektets resultat går att diskutera men enligt mig kom det till slut fram 

några kvalitéer i modell, handbok och rapport. Sedan att resultaten inte blev större och 

fler är synd och är den dåliga planeringen att skylla och något jag borde förstått skulle 



Modelleringsmetodik med handboken som pedagogiskt förmedlingsmedium 

Mathias Tervo 2009-09-08 Högskolan i Skövde 

Handledare: Margareta Borg  41 

ske sedan tidigare då det inte är första gången. Det är lätt att vara efterklok och man kan 

inte annat än att se mot framtiden och försöka undvika att upprepa samma misstag fler 

gånger än nödvändigt.  

6.3 Handbok – Diskussion 

En av styrkorna med handboken är att metoden som beskrivs genomgåtts ett flertal 

gånger och jag som författare är djupt insatt i metoden. Detta ger en handbok som 

fungerar förutsatt att all information når fram till läsaren. För att skriva en så bra 

handbok som möjligt har jag baserat skrivandet på ett antal grundpelare. Texten skall 

vara skriven enligt ett kronologiskt upplägg. Upplägget ger en fördel för instruerande 

texter genom tydlig struktur. Rubriker hjälper tydligheten ytterligare samtidigt som de 

ger en mer övergripande struktur och läsaren vet var hon befinner sig. Varje separat 

instruktion har en rubrik och en tillhörande bild. Texten separeras på så vis från nästa 

stycke genom ett naturligt avstånd som bilden ger. Detta ger texten en god 

överskådlighet och varje instruktion hålls tydligt separerad. (Att skriva i jobbet, 1995) 

Studenter på DSP, dataspelsprogrammet, har tillgång till en Wiki. En wiki är en samling 

hemsidor, en databas om man så vill, där de som har tillgång, eg. vem som helst, kan gå 

in och lägga till eller ändra information (Wikipedia). I dagsläget används denna Wiki till 

instruktioner och handböcker för program rörande kurser. Databasen är enligt personlig 

uppfattning inte särskilt aktiv, detta baseras på att inlägget innan första inlägg i samband 

med detta arbete var över ett år gammalt. En wiki är baserad på ett enklare s.k. markup 

language. Detta ger goda möjligheter för upplägg och disponering av text med bilder. 

En stor fördel för handbokstexten. Ett textdokument hade inte gett samma 

platsmöjligheter då text och bilder hade fått kämpa om plats. I efterhand hade en 

dokumentbaserad version av handboken tagit mer tid att utveckla pga. det mer 

begränsade utrymmet. Begränsat för att ett analogt dokument har gränser för läsbarhet 

så som textstorlek. Bilder har ej heller samma möjlighet i ett textdokument som de har i 

digital form. 



Modelleringsmetodik med handboken som pedagogiskt förmedlingsmedium 

Mathias Tervo 2009-09-08 Högskolan i Skövde 

Handledare: Margareta Borg  42 

7.0 Slutsats 

7.1 Frågeställning 

Hur kan en arbetsprocess för skapandet av en modell, i detta fall ett vapen, se ut 

och hur kan metoderna förmedlas i text? 

I detta dokument har en arbetsprocess beskrivits på två nivåer med handboken som 

möjligt fördjupningsmedia. Den process som beskrivs i detta dokument är en enkel och 

grundläggande metod anpassad för denna typ av objekt, hårda objekt, så som vapen 

eller andra objekt av liknande natur. Möjligheten att skriva denna beskrivning säger att 

en av två av frågeställningens kärnfrågor är besvarad. Vad gäller kärnfråga nummer två 

hur metoden kan förmedlas i text så är den också besvarad. Arbetsprocessens metoder 

går att förmedla detaljerat i form av en hypertextbaserad handbok. Dock är underlaget 

för det svaret begränsat och det hade hjälpt om en eller ett par handböcker till hade 

skapats. Resultatet hade varit densamma men mer underlag och en säkrare fastställning 

av slutsatsen hade hjälpt att styrka rapporten. 

7.2 Bra 

Arbetet är genom och slutfört inom rimliga ramar vilket innebär att denna rapport och 

detta examensarbete går att slutföra på det material som skapats. Även om mycket 

arbete hade gjorts annorlunda om examensarbetet påbörjats idag så har det varit lärorikt 

och utöver ny kunskap om det praktiska så har även ny kunskap om mig själv och hur 

jag fungerar i vissa situationer uppfattats. Både arbetet, skrivandet och de egna 

gränserna har satts på prov och nya problem och gränser har övervunnits. 

7.3 Dåligt 

Vad som gick fel under projektets gång är till stor del projektets planering. Projektet 

borde ha påbörjats på lägre nivå än vad som var tänkt och i dagsläget hade projektet 

förmodligen gjords väldigt annorlunda. Nu med facit i hand så hade texturering fått en 

större del och arbetet hade kunnat påbörjas mer effektivt direkt vid projektstart. 

Det faktum att vapnet inte blev färdigt är också en av arbetets svagheter och 

felbedömning av mig själv och av arbetet är den största faktorn. Vad gäller vapnet så 

har alla delar förutom modellens specular map påbörjats och vad som saknas är 

ytterligare iterationer av textur och UV-karta. Rent modelleringsmässigt är arbetet inom 

projektets ramar slutfört och det är jag väldigt nöjd över. Behov av att göra om UV-

kartan finns, detta för att rätta till de felaktigheter som uppstod under UV-

kartläggningsprocessen. Detta resulterar i behovet att göra om generering och 

textureringsprocessen så att normal map och textur blir korrekt. 
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7.4 Sista ord 

Då var examensarbetet 2009 över för min del och det har varit en prövotid för många 

inklusive mig. Först självaste arbetet sedan skrivande och på det ventilering och 

komplettering. Även om jag känner att jag hade kunnat få mycket mer gjort under min 

tid på högskolan så skulle jag inte vilja byta bort den erfarenheten, de lärdomarna om 

mig själv och mina gränser, mot något annat. Jag kanske inte är så stolt över min insats 

men jag är stolt över mina erfarenheter, bedrifter och även underbedrifter som 

högskolan har givit mig, andra studenter har givit mig och det jag givit tillbaka till både 

skolan och andra studenter.  

Jag är nöjd med arbetet som åstadkommits och den erfarenheten det gett. Jag vill till sist 

tacka min handledare, Margareta Borg, för hennes hjälp med projektet och denna 

rapport. Tack till alla andra som har hjälpt till med kommentarer och tips. 

Tack till högskolan i Skövde för en underbar tid och alla andra associerade med den, 

lärare som elev. 
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