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Förord 
Den här rapporten har till syfte att redogöra för det arbete jag utfört under mitt exjobb hos 
Grin AB i Stockholm. Vilket var att vara med och göra grafik till spelet ”Bionic Commando”. 
Den här exjobbsrapporten är inriktat mot skapande av återanvändningsbar grafik då detta 
oftast var fallet för de objekt jag gjorde. Detta exjobb har jag gjort för att få ökad kunskap och 
kännedom om hur ett jobb inom spelbranschen kan se ut samt att utveckla mina färdigheter 
som datorspelsgrafiker. 
 
Jag vill också passa på att tacka Erik Pettersson, Richard Blom och alla andra på Grin som har 
hjälpt och handledigt mig under mitt exjobb, samt Grin AB för att fått möjligheten att utföra 
mitt examensarbete där.
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Abstract 
When you create graphics for a game and especielly reusable graphics there are a few 
tecniques you should master. I this report I describe these techniques and how they effect the 
object your are working on. Main foucus in the report is on the texturing and everything 
related to that area, but I also raise the subject on modeling, UV-mapping and the interaction 
between these three areas. I also give examples on things to be considered when you create 
objects that is to be reused in the game and are even maybe to be shown in the same screen 
next to each other. 
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Sammanfattning 
När man skapar grafik till spel och speciellt återanvändningsbar grafik finns det en hel del 
tekniker man bör behärska. I denna rapport beskriver jag dessa och hur de påverkar objektet 
man jobbar med. Fokus ligger på texturering och allt relaterat till området men jag tar även 
upp modellering, UV-mappning samt interaktionen mellan dessa tre delar. Jag tar även upp 
saker man bör tänka på när man skapar objekt som kommer att återanvändas i spelet och 
kanske till och med kommer synas flera av bredvid varandra. 



 v 

Innehållsförteckning 

Förord ...................................................................................................................ii 

Abstract .............................................................................................................. iii 

Sammanfattning..................................................................................................iv 

Innehållsförteckning............................................................................................v 

Introduktion .........................................................................................................1 

Problemställning.................................................................................................1 
Syftet med arbetet...............................................................................................1 
Ordlista och förkortningar..................................................................................2 

Genomförande......................................................................................................4 

Detaljer, smuts och realism................................................................................4 
Pixeldensitet .......................................................................................................5 
Optimering .........................................................................................................6 
Modellering ........................................................................................................................6 
UV-Mappning.....................................................................................................................6 

Tiling ..................................................................................................................7 
Tiling inom texturering.......................................................................................................7 
Tiling inom modellering.....................................................................................................8 

Mirroring ............................................................................................................9 
Shading.............................................................................................................10 
Detaljmapp .......................................................................................................11 
Normalmapp.....................................................................................................12 
Specularmapp ...................................................................................................14 
Occlusion..........................................................................................................16 
Baking...............................................................................................................................16 
Förhand .............................................................................................................................16 
Från normalmapp..............................................................................................................16 

Ljusets påverkan...............................................................................................17 

Resultat ...............................................................................................................18 

Diskussion...........................................................................................................25 

Referenser...........................................................................................................26 

Fakta .................................................................................................................................26 
Bild material .....................................................................................................................26 



 1 

Introduktion 

Problemställning 

Hur skapar man återanvändningsbar grafik till moderna datorspel? 
How to create reusable assets for modern computer games? 

Syftet med arbetet 

Syftet med det här examensarbetet var att lära mig mer om hur man går till väga när man 
skapar grafik till spel och eftersom just återanvändningsbar grafik är en stor del i detta så 
valde jag att riktiga in examensarbetet mot detta. Mycket av det jag beskriver också möjligt 
att tillämpa på grafik som inte återanvänds i spelet så man kan också se detta som en allmän 
redogörelse för hur man skapar grafik till dator- och tv-spel. 
 
Jag valde också att göra detta examensarbete för att kunna utveckla mina kunskaper och 
färdigheter inom datorgrafik och spelgrafik då jag har tänkt mig en karriär inom detta område. 
 
 

 
Officiell screenshot från ”Bionic Commando” Copyright Grin 2008 
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Ordlista och förkortningar 

Ord/Förkortning Beskrivning 

3D 3 dimensioner, höjd, längd och djup 

Alpha Kanal i en bild som definierar 
genomskinligheten på en textur 

Bakning Teknik för att rendera något till en textur 
(utförligare beskrivet i texten) 

Detaljmapp Textur med detaljer som läggs ovan på 
diffusemappen för att öka detalj rikedom 
(utförligare beskrivet i texten) 

Geometri Former som definieras med polygoner som 
skulpteras fram. 

Högpoly Objekt med ett högt antal polygoner 

Instansering Teckning för att rita ut flera objekt samtidigt 
(utförligare beskrivet i texten) 

Lågpoly Objekt med lågt antal polygoner 

Mapp En textur du lägger på ett 3d objekt. 

Mirroring Teknik för att återanvända textur på ett 
objekt genom att spegelvända UV-mappen 
(utförligare beskrivet i texten) 

Modellering Skulptering av 3 dimensionella former i ett 
3Dgrafiksmjukvara. 

Normal Riktningen på en pixel eller polygon. 
Påverkar shadingen 

Normalmapp En bild som definierar normalerna på ett 
objekt som får tillföljd att man kan imitera 
geometriska former med hjälp av ljus 
(utförligare beskrivet i texten) 

Occlusion Mjuka skuggor som skapas efter hur nära 
olika objekt och dela av objekt ligger 
varandra (utförligare beskrivet i texten) 

Optimering Göra ett objekt så billigt för datorn att 
hantera som möjligt. 

Pixeldensitet Hur många pixlar per meter ett objekt textur 
har (utförligare beskrivet i texten) 
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Rendering Datorn ritar ut en bild efter givna 
anvisningar. 

RGB Olika färgkanaler i en vanlig bild fil, står för 
Röd, Grön och Blå. 

Shading Hur ljuset beter sig på ett objekt/material 

Specularmapp Bestämmer hur starka ljusreflektioner ska 
vara på olika ställen på ett objekt (utförligare 
beskrivet i texten) 

Textur En 2 dimensionell bild du lägger på ett 3d 
objekt som en skinn. 

Texturering Framställande av en textur 

Tiling Lägga en textur efter varandra för att skapa 
en större (utförligare beskrivet i texten) 

UV Ett sätt att definiera hur en textur ska ligga på 
ett 3d dimensionellt objekt 

UV-space Utrymmet i en UV-mapp 
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Genomförande 
Nedan beskriver jag hur jag genomfört mitt examensarbete uppdelat efter det olika steg man 
skapar återanvändningsbar grafik. Rapporten är först och främst inriktad på texturering och 
allt där omkring då det är den största delen när man skapar props och speciellt byggstenar för 
miljöer. Men jag har även tagit upp modellering och hur detta bästa görs för spel, samt hur 
texturer och modellen samverkar. Teknikerna är inte ordnade efter den ordning man använder 
sig av dem. Detta beror på att det är svårt att avgöra exakt ordning man använde mig av 
teknikerna då man oftast hoppar mycket fram och tillbaka. Generellt kan man säga att man 
modeller sedan UV-mappar för att sist texturera, men som sagt händer det ofta att man går 
tillbaka och ändra saker i efterhand. 
 

Detaljer, smuts och realism 
Smuts är kanske det viktigaste du gör i en textur för att få den att se realistiskt ut så vida det 
inte är en helt steril miljö. 
Alla andra ytor har någon form av smuts och/eller skador. Att veta var det ska sitta och hur 
det ska se ut är ju självklart mycket en fråga om att studera riktigt objekt och föremål men går 
också räkna ut en del med lite enkel logik. Man får helt enkelt tänka sig vad objektet kan ha 
varit utsatt för. Generellt kan man säga att i hörn och i skrymslen fastnar oftast smuts. Medan 
på kanter och på saker på sticker ut är det ofta nött eller finns skador. 
När man jobbar med objekt som förekommer många gånger vilket är fallet med de flesta 
objekt i ett spel. Eller som spelaren kanske till och med kommer se flera av samtidigt ska man 
tänka på att inte göra för unika skador, som sticker ut för mycket. Detta avslöjar faktumet att 
alla dessa objekt är ett och samma och inte är unika som de skulle vara i verkligheten. I vissa 
fall kan man göra olika variationer på objekten vilket gör det möjligt att våga sig på lite mer 
unika och utmärkande skador eller smutsfläckar. 
 
Att vara återhållsam på saker som sticker ut är en bra allmän regel när man jobbar med 
återanvändningsbara objekt i ett spel, men man ska inte heller glömma bort att göra objektet 
intressant, helst i form av detaljer som skulle vara exakt likadan i verklighet, annars finns risk 
för att hela spelet blir tråkigt ren visuellt. 
 

 
Officiell screenshot från ”Bionic Commando” Copyright Grin 2008 
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Pixeldensitet 
Pixeldensitet är ett begrepp som beskriver hur stora texturer ett objekt ska har i förhållande till 
sin egen storlek. Det anges ofta i pixlar per meter. Pixeldensitet beskriver med andra ord hur 
många pixlar som ska finns i texturen per längdenhet på objektet i fråga. Pixeldensiteten har 
stor påverkan på hur stor en specifik textur blir men även UV-mappningen spelar stor roll (läs 
mer om UV-mappning och optimering längre ner). 
Olika sorters objekt har ofta olika pixeldesitet i ett spel. Karaktärer är ett vanligt exempel på 
objekt som har hög pixeldesitet. På Grin och spelet ”Bionic Commando” ligger en karaktär på 
250px/m medan ”props” (allt från bilar till soptunnor) ligger på 100px/m. Sedan har vi 
miljöerna (hus, vägar m.m.) som bara ligger på 25px/m dock har dessa en s.k. "detaljmapp" 
som ligger ”tilead” ovanpå som är på 100px/m. 
Varför är det så viktigt vad olika saker har för pixeldesitet då? Den största avdelningen är 
självklart att man inte gör för stora texturer då dessa tar upp plats i texturminnet och kräver 
mer processorkraft att hantera. Därför ger man bara större texturer åt det som är närmast 
kamerna som huvudkaraktären och det som man fokuserar på mest. I spelet ”Bionic 
Commandos” fall fienderna som försöker skjuta dig. 
En annan sak som är väldigt viktigt med pixeldesiteten är att objekt av samma typ håller 
samma densitet, eller nära på i alla fall. För när ett objekt har för låg pixeldensitet blir texturen 
suddigare än objekten omkring, vilket får det att sticka ut och suddigheten blir väldigt 
påtaglig. Detta gäller även åt andra hållet, har ett objekt för hör pixeldensitet blir texturen 
skarpare vilket får objektet runt omkring den att se suddigare ut och ger ett sämre 
helhetsintryck.  
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Optimering 

Modellering 

Optimering inom modellering för en grafiker handlar mest om att ”polycounten” på det man 
gör, dvs. hur många polygoner man använder sig av för att få fram den form du vill skapa. 
Därför ska man alltid se till att inte lägga onödiga ”edges” eller ”verticer” där det inte behövs 
för att definiera formen. Ett mindre undantag till detta är att ibland kan man behöva lägga in 
stöd ”edges” för att få ”shadingen” rätt, men detta är sällsynt. 
 
Det viktigaste när man modellerar en modell som kommer ha en normalmapp, vilket i stort 
sätt alltid är fallet i dagens spel, är att se till att siluetten blir så bra som möjligt och det ska 
vara siluetten från alla tänkbara vilklar man kommer att se detta objekt från. Detta då man kan 
imitera det övriga formerna med hjälp av normalmappen till viss del. 

UV-Mappning 

Den mesta optimeringen inom spelgrafik gör man när man UV-mappar sin modell. 
Texturstorleken är nämligen väldigt avgörande för hur bra ett spel presterar speciellt på de 
moderna konsolerna då dessa har begränsat med minne. Med andra ord är det viktigt att 
texturerna är så små som möjligt, samtidigt som du ska hålla den pixeldensitet som är 
bestämd. Detta gör man genom att återanvända ”UV-spacen”, med andra ord lägger man de 
UV-mappade delarna på varandra. Det svåra är att lägga UV:n på sådan sätt att man kan 
återanvända så mycket som möjligt men samtidigt få in så mycket detalj som möjligt. Det blir 
ofta en fråga om prioriteringar mellan optimering och detaljer. 
 
 
 

 
Officiell screenshot från ”Bionic Commando” Copyright Grin 2008 
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Tiling 

Tiling inom texturering 

Tiling är en teknik som används mycket i spel. Det går ut på att man upprepar en bild eller en 
del av en bild flera gånger efter varandra. Vilket bildar en stor skarp texturerad yta men som i 
själva verket är en lite bild och är där med billig ut datorkraft synpunkt. Det finns också en del 
nackdelar med tiling om man inte använder det vid rätt tillfälle och på rätt sätt. En stor 
begränsning med tiling är att man inte kan ha några utmärkande detaljer i texturen då dessa 
detaljer syns väldigt tydligt. Det blir uppenbart att texturen är upprepande något som man vill 
dölja, om det inte är så att det man vill skapa ska upprepas t.ex. i form av ett visst mönster. Ett 
annat problem är att man vill oftast ha lite smuts, skador eller occlusion på kanter och i hörn 
på objektet. Vilket många gånger är omöjligt om man använder sig av tiling då smutsen skulle 
inte bara hamna i hörn och på kanter, utan överallt och inte alls ge den effekt man är ute efter. 
 
Det finns flera sätta att använda sig av tiling. Ett av dessa sätt är att göra en textur som tilar 
över hela objektet, men det är sällan ett bra alternativ då man får väldigt dålig kontroll på 
texturer och det blir omöjligt att lägga till saker som occlusion och smuts. Ett mer användbart 
sätt att använda tiling är att i UV-mappen lägga flera UV-mappade faces på varandra, vilket 
gör att när man texturerar objektet får dessa faces samma textur och ligger ”facearna” bredvid 
varandra blir det en typ av tiling. Vilket kan vara väldigt användbart i många lägen som ett 
sätt att få ut mer av texturer och på så sätt kunna använda en mindre textur men samtidigt 
behålla pixeldensiteten. Med det här sättet kan man också styra om man bara vill tila i en 
riktning, dvs. man har facearna på en rad horisontellt eller vertikalt, vilket möjliggör att man 
kan lägga in detaljer i form av t.ex. smuts i kanterna där man inte tilear. 
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Tiling inom modellering 

Precis som inom texturering kan man tila objekt eller delar av objekt. Ett exempel på detta 
kan vara en typ av rund platta eller torg som man bara skär en tårtbit av, för att sedan tila den 
runt för att bilda hela formen. Detta kan både göras direkt i 3d-programmet man använder sig 
av, eller i den editor man bygger spelets banor i. Detta gör man oftast inte för att spara på 
polygoner eftersom det inte spelar någon roll om man har fler av samma objekt eller ett större 
när det kommer till polygonantal. Ett undantag är om man använder sig av instansering. Det 
är en teknik för att rita flera likadana objekt på samma gång. Detta är dock inte så bra som det 
kan låta då det finns begränsningar. Man bör bara använda instansering på enklare objekt och 
som det finns minst ca 10 st av.  
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Mirroring 
Mirroring liknar tiling på många sätt, men som namnet avslöjar, så spegelvänder man texturer 
istället för att lägga dem efter varandra. Om man t.ex. har en fyrkantig sida på ett objekt, så 
kan man dela upp det i fyra delar, spegelvända dessa fyra nya faces dvs. man lägger dem 
ovanpå varandra i UV-mappen och spegelvänder dem, så att alla facearna är spegelvända mot 
varandra. Detta medför att man kan lägga till detaljer kring alla kanter. Man får dock se upp 
med detaljerna i mitten där alla faces möts, eftersom smuts och mer oregelbundna former kan 
bli konstiga och annorlunda mot vad man tänkt, och kan avslöja väldigt tydligt optimeringen. 
Det får ses som ett misslyckande eftersom man alltid försöker gömma optimeringar. 
Mirroring är en teknik som används mycket pga sin användbarhet, men också för att det är en 
smidig och lätt teknik som inte kräver anpassning av texturer. Det måste man göra vid tiling 
för att det inte ska blir skarpa kanter i övergångarna. Övergången i mirroring är ett kritiskt 
område och bör ha så lite detaljer som möjligt, om detaljerna inte är avsedda att spegelvändas. 
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Shading 

Shading är hur ljuset beter sig på ett objekt. Detta definieras med hjälp av hårda och mjuka 
kanter. Varje ”edge” kan vara mjuk eller hård, dvs. ska det vara en skarp kant eller ska kanten 
osynlig? Med hjälp av detta försöker man fånga den grundläggande känslan hos objektets 
material. Problemet med shading är att det behandlas lite olika beroende på motorn som 
hanterar objektet. Det är därför viktigt att man anpassar shading för objektet slutmål dvs. 
spelmotorn och inte bara går efter sitt 3d-program. 
 
 
 

 
Officiell screenshot från ”Bionic Commando” Copyright Grin 2008 
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Detaljmapp 
Att använda sig av en detaljmapp kan vara ett bra sätt att få texturer med låg pixeldensitet att 
se mer högupplösta ut. I ”Bionic Commando” har alla texturer på hus, vägar med mera en 
detaljmapp. Vad är då en detaljmapp? 
 
En detaljmapp är en textur som man lägger ovanpå den befintliga texturen. Detaljmappen är 
uppdelad i en diffus, en normal och en specularmapp och de blandas ihop med underliggande 
textur i ett blandningsläge liknade "overlay" i Photoshop. När man gör objekt med detaljmapp 
så är det ett lite annorlunda arbetssätt jämfört med att texturera på det vanliga viset. Man kan 
inte få in samma typ av detaljer som man har möjlighet att lägga innan, för det kan lätt bli för 
suddigt för att se bra ut. Man måste, istället hela tiden, arbeta med detaljmappen och låta den 
stå för detaljer, men samtidigt göra variationer och få de större sakerna att funka tillsammans 
med dina förbestämda detaljer. Det säjer sig själv att det inte går bra på alla sorts material och 
objekt men för fasader, vägar, stora markytor fungerar det ganska bra. 
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Normalmapp 
Normalmapp är ett sätt att imitera geometri på ett billigt sätt. Det normalmappen gör är att den 
styr normalens riktning per pixel, med hjälp av färgvärdena i en vanlig regelbunden bild. 
Normalerna påverkar hur ljuset faller på objektet och med detta får man illusionen av former 
som inte finns där i geometri egentligen. Men normalmappen har begränsningar. Det mest 
påtagliga är, att den inte ändrar siluetten på objektet, vilket medför att det oftast går att göra 
mindre detaljer, men det är också det som kostar mycket om du ska göra det i geometri. 
Utmaningen med detta är att göra det så pass bra att det syns så lite som möjligt att det är en 
normalmapp och inte geometri. Ett annat problem med normalmappen är att den kräver 
ganska distinkt ljus i en riktning för att fungera. Man kan inte enbart förlita sig på shading 
vilket i vissa fall kan fungera för geometri. Ett exempel på detta kan vara om man har en 
ljusrigg, mest baserad på solen och ett ambient ljus. I skugga kommer inte en normalmapp 
fungera speciellt bra. Men med en något modernare ljussättning, så ska detta inte vara något 
större problem, eftersom man ofta kan simulera himmelsljus. 
En av utmaningarna när man jobbar med normalmappar är att bestämma hur mycket man ska 
modelleras och vad man ska imitera med normalmappen (se bildexempel på nästa sida). Ofta 
vill man minimera geometrin så mycket som möjligt, då det tar mer datorkraft, men samtidigt 
måste man får det att se bra och trovärdigt ut. 
Normalmappen påverkar även specular på objektet. Det beror på hur normalerna på objektet 
är riktade. Det kan vara till stor hjälp för att lyfta fram formerna. Men självklart är det 
begränsat till ytor, som har en någorlunda stark specular, och är en viktig del hur man 
uppfattar materialet (detta styrs med en specularmapp). 
 
En normalmapp är ju en textur och därav har den också en viss storlek och en pixeldensitet. 
Om pixeldensiteten är så liten som 25px/m kan det ställa till problem. Det beror på att 
möjligheten att göra en del detaljer med normalmappen är begränsad, då det sannolikt blir för 
suddigt. Men detta problem är detsamma som med diffusmappen som tidigare nämnts. Ibland 
kan det fungera bättre på normalmappen än med diffusemappen eller vice versa. Generellt kan 
man säga att riktigt små detaljer, på ett fåtal pixlar, fungerar bättre på diffusen då normalen 
kräver lite fler pixlar för att göra nivåskillnader och det medför att det kan se lite bulligt och 
för mjukt ut. Saker som kurvor och böjda detaljer kan fungera bättre på normalmappen. 
Normalmappen är ofta inte lika synligt oskarp eftersom den inte har lika stark kontrast som en 
diffusemapp kan ha. 
 
En sak man kan göra med normalmapp som inte kostar något extra, förutsatt att objektet redan 
har en normalmapp, är att man ge väldigt mycket känsla åt objektet genom att "bevela" 
kanterna. Det innebär att man vid utvalda kanter lägger in en 45 gradig lutning på båda 
sidorna om kanten. Detta gör man genom att rita några pixlar i texturen vid kanterna på UV-
delarna i rätt färger som motsvarar 45 graders lutning. Med mindre skarpa kanter känns 
objektet mycket mer verkligt och för bort tankarna från polygoner med tydliga skarpa kanter. 
Det här ser inte lika bra ut som en riktigt bevel med geometri, då den hårda kanten fortfarande 
ligger kvar, men på lite avstånd så märker man inte det mycket. 
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Exempel på hur en heightmapp (en mapp där det vita i bilden ska sticka ut och det svarta 

buktas in, även kallad bumpmapp) samt en normalmapp ser ut, Normalmappen är framtagen 

genom att köra heightmappen genom ett filter. 

 

 

 

 

 

 
Exempel på hur en enkel normalmapp ser ut på ett objekt. 
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Specularmapp 
Specularmappen är väldigt viktigt när man texturerar. Den bestämmer hur tydliga och starka 
reflexer/speculars ska vara på ett objekt och var på objektet de ska vara. Det bidrar mycket till 
karaktären av det material man försöker skapa. Specularmappen kan läggas i diffusemappens 
alphakanal, eftersom det är en svartvit bild och bara kräver en färgkanal. Då går det inte att 
använda alphakanalen till just alpha. 
När man gör en specularmapp kan man ofta utgå från diffusemappen man har gjort till 
objektet. Det medför att specularmappen ofta är det sista man gör. Har man dessutom en 
diffusemapp bra uppdelad i lager så kan det gå snabbt att göra om den till en specularmapp. 
Men det kan ta längre tid innan du fått till specularmappen precis som du vill. 
Specularmappen handlar väldigt mycket om finjustering. Ett vanligt exempel är att man vill 
ha lite specular där man har smuts. Har man smutsen i ett eget lager är det bara att mörka ner 
det. 
I övrigt så kräver ofta specualarmappen att man ökar kontrasten en del för att få synligt 
resultat. 
 
 

 

 
Officiell screenshot från ”Bionic Commando” Copyright Grin 2008



 15 

Här är ett av de objekt jag gjorde under mitt examensarbete, i olika visningslägen (från höger 
till vänster och uppifrån och nedåt) Med samtliga texturer och ljus, specularmapp, 
normalmapp, endast diffusemapp. 
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Occlusion 
Occlusion är något man ofta bakar in i texturer när man jobbar med spel. Occlusion eller 
Ambient Occlusion är en teknik som härmar resultatet man får när man använder sig av 
”global illumination” dvs. global ljussättning. Ljuset studsar mellan det olika objekten i hela 
scenen. Man kan säga att en occlusionrendering motsvarar ljuset från en mulen dag, 
alternativt himmelsljuset isolerat, utan direkt solljus. Man får väldigt mjuka skuggor utan 
någon speciell riktning. Det som man rent tekniskt gör när man rendera en occlusion är att 
man mäter avståndet åt alla håll från varje pixel i texturen eller bilden, sedan beroende på hur 
nära annan geometri ligger, skuggas pixeln mer eller mindre. 
Global illumination är en väldigt tidskrävande operation och är därför omöjlig att använda sig 
av i spel. Det finns dock exempel på globala ljussättningstekniker1, som är anpassade för 
realtid och spel, men dessa är i dagsläget obeprövade och används ännu inte i stora 
produktioner. Det finns däremot exempel på realtidsocclusion i flera spel2, men en 
realtidsocclusion är en förenklad version och ger inte lika bra resultat, då finns det möjlighet 
att hjälpa till med bakad occlusion. 

Baking 

Att baka occlusion är att rendera resultatet av en occlusion beräkning på din textur. Med andra 
ord ritar renderaren ut resultatet efter UV-mappen och skapar en svartvit bild som man sedan 
kan ta in i photoshop som ett lager och använda sig av en multipliceringsoperation för att bara 
få de mörka värdarna i bilden. Denna kan man sedan lägga på en diffusemapp. Alternativt kan 
man rendera ut occlusionspasset i en egen mapp och med en egen UV-mapp där inga UV-
delar överlappar varandra. Detta är dock dyrare att hantera för datorn när spelet körs. Det 
kräver en separat bildfil samt en extra UV-mapp. 

Förhand 

Det är självklart också möjligt att måla occlusion förhand, men det är tidskrävande och kan 
vara svårt att få riktigt bra. Men det är ofta vanligt att man går in och redigerar en bakad 
occlusion förhand, när det blir fel i rendering, speciellt när man jobbar med tekniker som 
tiling och mirroring. 

Från normalmapp 

Det är även möjligt att omvandla en normalmapp till ett occlusion liknade resultat. Det är 
dock bara för de former som definieras i normalmappen. Det kan göras i photoshop genom att 
separera normalmappens olika kanaler och bearbeta dem med ett antal olika effekter och 
filter. Det finns även programvara som kan göra detta automatiskt. Ett exempel på detta är 
programmet ”crazybump”. Resultatet är varierande. 

 
                                                 
1 Geomertics Enlighten, se referenser för mer information 
2 Cryteks Crysis, Epics Unreal Tournament 3, se referenser för mer information 
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Ljusets påverkan 

Ljuset har självklart stor påverkan på texturen och speciellt färgerna. Om man texturerar ett 
objekt som bara ska stå på ett ställe och vara i en typ av ljussättning kan man texturera 
objektet mot den ljussättningen. Men när man jobbar med objekt som man ska återanvända på 
flera ställen och troligtvis även ska belysas av olika ljussättningar kan man inte göra på det 
sättet. Då är det istället viktigt att använda sig av en så pass neutral ljussättning som möjligt. 
Färgen på ljus ska vara vit eller i alla fall väldigt nära vit. Man vill dock troligtvis ha en sol 
eller någon typ av huvudlampa, eftersom normalmappen kräver visst riktat ljus för att ge 
några former. De flesta kommer i sina ljussättningar att använda sig av en huvudlampa. 
 
 

 
 Officiell screenshot från ”Bionic Commando” Copyright Grin 2008 
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Resultat 
Nedan syns en del av de modeller jag gjorde på Grin under mitt examensarbete. 
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Diskussion 
Jag känner verkligen att jag har utvecklats under min tid på Grin. Jag har lärt mig och 
fördjupat mina kunskaper i de tekniker som jag har beskrivit och har fått en bättre förståelse 
allmänt, för skapande av spelgrafik. Områden där jag speciellt känner att jag har utvecklats 
mycket inom är optimering av UV-mappen, normalmappning samt texturering med 
detaljmapp. Att göra grafik med begränsade resurser i form av lågpoly modellering och låg 
upplösta texturer är något som jag nu känner mig mycket mer bekväm med. 
 
Det viktigaste jag har fått ut av exjobbet är att jag nu känner att jag har en mycket bättre 
effektivitet i mitt arbete med grafik samt lägger mycket mer tid och noggrannhet på detaljer 
och verkligen genomarbetar alla delar av objektet. 
 
Jag har också lär mig en del nya programvaror. Bland annat ett väldigt praktiskt verktyg, som 
renderaren ”Turtle” för occlusion och bakning av normalmappar och ”Crazybump” för bättre 
kontroll av skapande av normalmappar i 2D. Har också lär mig en del ”3d Studio Max” i och 
med att Grins exporter till deras motor för tillfället inte har stöd för ”Maya”, så en del arbete 
har jag gjort i ”Max” även om det största delen är gjort i ”Maya” och sedan exporterad till 
”Max”. Jag har självklart även lär mig Grins egen editor och det tekniska utmaningar med 
förde. 
 
Allt som allt är jag väldigt nöjd med min tid på Grin och mitt examensarbete. 
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