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FÖRORD 

Detta examensarbete gjordes av Mattias Eriksson. Tillsammans med fyra medarbetare på 

Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå satt vi med ett projekt som gick ut med att återskapa 

en interaktiv tavla med en spelmotor.   

Denna rapport är en avslutning på det treåriga Datorgrafik utbildningen. Under denna tid har 

jag har jag lärt mig mycket av dessa verktyg som finns till marknadens förfogande för film 

och spel branschen. Med höga målkrav har man lärt sig vad man kan åstadkomma under 

pressade situationer, och hur mycket tid vissa projekt tar. 
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ABSTRAKT 

Med dagens spelmotorer kan man hålla rätt hög grafisk standard utan några problem.  Man 

kan få hög realism och ljus sättning som är stort sett fotografiskt. Men hur är det om man ska 

efterlikna en klassisk målning? En klassisk målning brukar inte 100 % följa fysiken lagar när 

det gäller ljus, färg, form osv. Hur svårt blir det att få till en autentisk tavla med mönster från 

duken och penseldrag? 

Den här uppsatsen tar det upp hur man bästa möjliga sätt återskapar klassisk konst i 3D. Jag 

kommer att visa hur mitt arbetsflöde är från start till slut, med mesta av tyngden på 

textureringen. 

 

With today's game engines can be kept reasonably high graphic standard without any 

problems. You can get high realism and lighting that is virtually photographic. But what if 

you're going to emulate a classic painting? A classic painting is usually not 100% comply 

with the laws of physics in the light, color, shape and so on. How difficult is it to get to the 

plate with an authentic pattern from the canvas and brush strokes? 

 

This thesis takes up how to in best way recreate classical art in 3D. I will show how my 

workflow is from start to finish, with littlebit more focus at textures.
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SYFTE 

Syftet med projektet är att skapa en interaktiv tavla av en klassisk tavla, och få karaktärer i 

tavlan att reagera på olika moment som åskådaren gör med hjälp av en kamera avkänning som 

är placerad ovanpå tv. Om man ska jämföra det med något så kan man dra en liknelse till 

Harry Potter filmerna, där tavlorna i Hogwarts lever.   

Vi ville framföra möjligheten och ändra synen på att spelmotorer kan användas till kulturella 

saker, som i detta fall återskapning av en klassisk tavla. Här är några av exempel som man 

kan tillämpa den här tekniken till. 

- Att locka till yngre folk till att konst är inte bara är för djupt insatta konst folk och ge 

dem en förståelse för konst att en bild kan säga många olika saker, beroende på 

tolkarens syn på tavlan. 

- Att skapa en mer interaktivt bild av en t.ex. klassisk svartvit bild på Vasagatan i 

Stockholm på 1900 talet. Vilket också skulle vara kul om personerna reagerade på 

åskådare som tittar på dem. 

- Den skapar nya möjligheter för andra konstnärer som vill vidga sina vyer till andra 

nivåer, så fort ett användbar vänligt verktyg är utvecklat för detta ändamål så kommer 

tekniken inte vara något hinder för konstnären. T.ex. få att vissa färger i tavlan ändras 

beroende på hur många som kollar på den eller former som ändras beroende på ljuset i 

rummet. 

BAKGRUND 

Jag har alltid varit intresserad av 3D och har blivit mer under tiden intresserad av 

karaktärs/objekt modellering och texturering för film och spel. 

Syfte med min inriktning i detta projekt var att kunna utveckla min texturerings förmåga och 

tolkning av den fysiska modellen från tavlan.
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TERMER OCH ORDFÖRKLARINGAR 

Texturbakning – När man har UVmappat en låg polygon objekt kan man överföra 

information från den högupplösta polygonmodellen för att få fram detaljer som egentligen 

inte finns fysiskt på modellen. 

Ambient Occlusion – Det är simulering av skuggor som egentligen inte har någon ljuskälla, 

utan som får det pga. att objekt som ligger nära varandra. Kan även vara från samma objekt, 

men som då hindrar det allmänna ljuset att nå fram. Används flitigt inom realtidsgrafik. 

Normalmapp – Är en textur som innerhåller information hur ljuset ska studsa mot modellens 

yta, detta bakas från en högpolygon objekt som då har mycket mer information om modellens 

yta. På så sätt kan man simulera högdetaljer på ett låg upplöst modell. 

UVmapp – Kan ses som en skin från ett objekt som hanterar vart texturen ska hamna på 

modellen. 

xNormal – Är ett fristående program som kan sköta texturbakning på ett smidigt sätt. 

ZBrush – Är en 3D/2.5D skulpterings program, som simulerar en traditionell sätt att 

skulptera 3D objekt med. Den kan även användas till att texturering och skapning av 

UVmapp. 

dRaster Nex – Ett plugin till Maya för Retopolisering. 

Topogun – Ett fristående program för Retopolisering. 

Autodesk Maya – 3D programvara där du skapar dina 3D modeller. 

Nebula Engine – Spelmotor från Radonlabs. 

Photoshop – Ritprogram. 

Headus UVLayout – Ett hjälpmedel för att skapa en UVmapp, funkar utmärkt till organiska 
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modeller. 

 

Realtidsgrafik – Optimerad 3D grafik för spelmotorer, innefattar textur storlek, polygon 

antal. 

Smudge Tool – Ett verktyg I Photoshop som man kan smeta ut omgivna pixlar med olika 

färger till en gemensam färg. 

Multiply Layer – Ett lager läge I Photoshop som adderar de mörka värdarna till en 

underliggande lager. 

Adjustment layer – Ett lager som man kan manipulera bilden utan att förstöra den, t.ex. färg, 

ljus, kontrast och exponering. 

create clipping mask – Skapar en mask i Photoshop för t.ex. adjustment layer så att bara de 

första underliggande lager påverkas av ändringarna.



 

 

 

4 

 

  

 

GENOMFÖRANDE 

Först vill jag ge er en överblick på hur vårt projekt pipeline såg ut som för att ni ska få en 

förståelse för de sätt vi arbetade på.  Vi var fem personen inklusive i mig, av dem så är det tre 

stycken grafiker och två programmerare.  Jag hade hand om karaktärs modellering inkl 

tillbehör till karaktären samt texturering. Jag hade även hundens modellering samt 

texturering. Mathias Berg hade hand om miljö och ljussättnings område. Magnus Marklund 

hade hand om animation och hanteringen av motion caption data. Joel Marklund hade hand 

om kamera tekniken och Fredrik Rutström hade diverse programmerings delar för att få ihop 

projektet. 

UNDERSÖKNING KARAKTÄRS HISTORIA 

Innan jag börja göra en basmodell så tog jag reda mer om karaktärens klädstil, för att få så 

korrekt basmodell som möjligt. De flesta av bilderna är dock avmålade av högre uppsatta 

soldater, vilket som förklarar varför det frångår tavlans klädstil. Tror att tidsskillnaden kan 

påverkat modet, för dessa avmålade bilder kommer från sen 1600-tal medans tavlan är målad i 

tidigt 1600-tal. 

Figur 1: Tidsenlig flintbössa. 

Figur 2 Figur 3 Figur 4 
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BASMODELL/PROXYMODELL 

För att det skulle gå bra i pipelinen så började jag med att göra en basmodell baserad på 

tavlans karaktär och de referenser jag har sökt på nätet som täcker de områden som inte syns 

på tavlan. Efter att fått fram formerna splittrar jag upp basmodellen i bitar så den ser ut som 

en ”trädocka” som kallas för en proxymodell, på så sätt underlättar jag arbetet för Magnus 

som ska bygga skelettet. 

Det man ska tänka på att försöka få basmodellen så likt den tänkta mål modellen. För att 

undvika problem med riggen. Redan i det här stadiet kan man bestämma hur modellens T-

pose ska vara. Vi beslutade att ha en mer avslappnad T-pose, för att undvika konstiga 

deformationer kring axlarna. 

Fördelen är att bygga en proxymodell är att pipelinen inte stannar upp, för att animatören ska 

kunna bygga sin rigg och börja göra de grövre animationerna så behöver han en modell. Om 

man inte hade en proxymodell så skulle jag som modellerare varit tvungen att modelera 

oerhört snabbt eller redan haft en klar modell. En annan fördel med en proxymodell så 

behöver inte heller animatören "skinbinda" meshen, för att kunna testa riggen. 

Figur 5: Proxymodell / Basmodell 
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GRUNDSKULPTERING/FORMGIVNING 

Här tar jag basmodellen och importera det till Zbrush. Där börjar jag och skulptera in former 

på karaktären som är grova, t.ex. kanten på rocken mot linnen eller byxbenens större veck.  

Jag passar också på att forma till ansiktet grovt så att den liknar tavlans ansikte. 

Här är det viktigt att inte gå ner i detaljer för mycket pga. det ska retopoliseras senare till en 

lägre polygon och då tappar man alla dessa detaljer.  t.ex. börjar man med rynkorna på 

ansiktet eller söm mönster på rocken har man gått alldeles för mycket ner i detaljer. 

Figur 6:Översikt på grovskulpteringen. Figur 7: Närbild på överkroppen. 
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RETOPOLISERING/UVMAPPNING 

Det finns en hel del olika verktyg att retopolisera ett objekt, en av favoriterna är dRaster och 

Topogun. Fast många kan glömma bort att Maya har även små fina knep för repopolisering. 

Jag brukar använda mig utav Maya Make Live, som funkar helt utmärkt. Visserligen är det 

lite mer klickande för att lägga ut topologin. Men efter ett tag så blir man även snabb med 

Maya Make Live. 

Man väljer högpolygon objektet och klickar på ikonen för Make Live. Nu i det här läget så 

snappar vertiser mot ytan på högpolygon objektet från andra objekt automatiskt när man 

flyttar dem. Jag brukar då börja med att sätta ut en polygon plane, och sen använda 

splitpolygon för att få till quads. Sen bygger jag på planet med extrude edge och flyttar lite på 

vertiserna så att de snappar mot ytan. När jag blir lite osäker på hur jag ska fortsätta så bygger 

jag på en ny polygon plane på en annan del av högpolygon objektet för att få ett annat 

perspektiv på helheten. Sen är det bara att upprepa proceduren tills det är tid för att binda ihop 

alla lösa objekt till en hel. Jag bestämmer också i det här stadiet hur många polygoner min 

lågupplösta modell ska vara.  

Figur 8:Flyttar vertiser efter att ha extrudat. 

Figur 9: Make Live ikonen. 
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Uvmappningen skötte jag i ett program som kallas för Headus UVLayout och såg till att 

uvmappen var så pass bra att man kan jobba med det i Photoshop enkelt utan risk för 

förvrängningar i texturen. Jag separerade uvmappen för huvudkaraktären så att det blev till 3 

olika set. Första innehåller hjälm, hår, ammunition bälte och krut påsarna. De andra innehåller 

kropp, ansikte, byxor och skor. Geväret blev ett eget set. Om man skulle ha gjort det här som 

ett spel så skulle man försöka helst få in allt i ett uvset, men nu hade vi bara en karaktär och 

en miljö att tänka på. Så jag kunde då ta friheten att ha mer utrymme för uvsetet. 

Figur 10: Så här ser resultatet från Headus UVlayout. 
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DETALJSKULPTERING 

Skulptering generellt i ZBrush är väldigt likt det traditionella sättet. Zbrush är en väldigt 

kraftfullt skulpterings program så att man utvecklar hela tiden nya sätt att använda dessa 

verktyg som finns tillgängligt i programmet. Jag har dock bara skrapat den på ytan, men det 

räckte till de ändamål som det skulle användas till.  

Med de tre standar verktygen (clay brush, standard brush, move brush) började jag att forma 

till ansiktet mer generellt korrekt. Skulptera in fler och finare veck på linnet, djupare byxveck 

görs också i det här stadiet. Skulpterade in byxrep runt midjan och bandage runt benen. Håret 

fick också frisyr under den här delen. 

Figur 11: Översikt på detalj skulpteringen. Figur 12: Närbild på benen. 
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BAKNING AV NORMALMAPP OCH AMBIENT OCCLUSION 

I början hade jag tänkt använda mig av Zbrush baknings verktyg, fast det gick inte så bra. 

Fick skumma artefakter, så jag tog in den till Maya och gjorde bakningen där. Samma fel 

uppstod här med, antagligen för att den högupplösta och det lågupplösta objektet skiljde sig 

alltför mycket.  

Med brist på tid för att sitta och ändra med dessa verktyg för att få till det bra tog jag i meshen 

till ett verktyg som kallas för xNormal. Där har jag mer kunskap om hur man kan åtgärda 

dessa artefakter. När det var bakat och klart så finputsade jag ambient occlusion texturerna 

och normalmappen i Photoshop.  
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TEXTURERING 

Det var lite svårt att analysera texturen på tavlan, pga. det fanns flera bildreferenser av samma 

tavla som hade helt olika färg temperaturer och kvalitet. Vi beslutade att gå efter en av 

bilderna, motiveringen till den här bilden är att den har bra mönster och färg återgivning trots 

den höga kontrasten. 

Figur 13:Referens bild på orginalet. 
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Med Phototshop och det valda referens bilden använde jag Smudge Tool för att smeta ut vissa 

områden på bilden som hade en neutral färgstyrka och ljussättning. När det var gjort det kan 

man plocka ut en ungefärlig basfärg från det området.  

Sen målar jag ut alla basfärger på karaktärens uvset utan mönster på penseln eller 

färgskiftningar. Detta är för att få en bra och jämn bakgrundsfärg när man lägger ut skugga 

och mönster på ytan.   

Figur 17:Basfärg 

Figur 14: Bra spot för Smudge Tool. Figur 15: Orginalet Figur 16: Här finns Smudge Tool. 
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För att få fram skuggningen lägger jag den bakade ambient 

occlusion texturen som en Multiply Layer ovanför de andra 

lagren. Detta hjälper till väldigt mycket när du vill rita rit 

extra detaljer t.ex. som rynkor eller förstärka veck osv. 

Passar också på att finkorrigera vissa fel i ambient occlusion 

texturen och normalmappen som uppstod trots bra baknings 

inställningar. 

Efter det lägger man in själva tavlans duk textur och eventuella pensel drag, beroende på hur 

tavlan ser ut som. Vissa kan ha stark pensel drag eller ha en tydlig duk mönster. I mitt fall så 

har den mest tydlig dukmönster. Man kan lösa det där med duk eller penseldrags mönster på 

två olika sätt, allt beror på hur framträdande dessa mönster är. Du kan lägga mönstret som ett 

transparent filter på spelmotorns kamera, på så sätt så är mönstret alltid statisk och t.ex. 

penseldragen inte ”bryts” när karaktären går omkring. Andra sättet är då att måla in mönstret i 

texturen, och det fungerar också bra om mönstret inte är alltför framträdande. Jag valde att 

måla direkt på texturen, dels för utmaningens skull och att tavlan inte hade alltför övertydliga 

mönster. 

Figur 19: Grund textur med Ambient Occlusion. Figur 20: Ambient Occlusion. 

Figur 18:Multiply Layers 
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Figur 21: Grundtextur utan mönster. 
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Figur 22: Grundtextur med mönster. 

 

Sedan skapar man en shadern för Nebula Engine i Maya och kopplar texturen på modellen. 

Då när man testar modellen i spelmotorn ser man om färg och ljus återgivningen passar med 

miljön som den ska stå i. Innan man börjar korrigera alltför mycket med texturen ska 

omgivningens ljussättning vara klar. Med enkelt knep i Photoshop kan man justera ljus, 

kontrast och färg utan att förstöra texturen. Man skapar en så kallad adjustment layer ovanför 

de lager som man vill justera för, och sen högerklickar man på den ny skapade lagret och 

väljer create clipping mask. Nu påverkas bara de undre lagret de justeringar du gör.  
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Sen tar du in den åter igen till shadern för Nebula Engine i Maya och testar. Man upprepar 

detta tills man blir nöjd med resultatet. 

Figur 23:Hur man hittar Adjustment Layers. 
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RESULTAT 

Slutresultatet av mitt arbete blev en karaktär och en hund. Karaktären blev på 12554 trianglar 

och texturen till den består av två st 2048 x 2048 och en på 512 x 512.  Hunden består av 

1800 trianglar och en textur på 512 x 512 pga. den hade så få detaljer på sig.  

Figur 24:Slutresultatet, skärm dump från Nebulas frikamera. 
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DISKUSSION 

Jag är nöjd med resultatet som jag har åstadkommit, trots med lite lägre kvalitet än vad jag 

hade planerat i början. Har ändå lärt mig mycket nya saker som man kan tänka på framtida 

projekt, har fått ännu större intresse för skulptering och hardsurface modellering. Det svåraste 

var att få till en autentisk känsla som tavlan har. Det är något jag kommer att prova på fler 

gånger på egenhand med t.ex. Unreal Engine. 

Att arbeta med Nebula funkade bra till de ändamål vi skulle använda det till. För ett mer 

seriöst projekt skulle jag dock föreslå Unreal Engine, som erbjuder mer möjligheter att 

skräddarsy shaders samt att det liknar mycket av Maya hyperthread systemet, Unreal Engine 

har även en bättre hantering av posteffekter.  

I steget när jag gjorde uvmapp till den retopoliserade basmodellen hade jag planer på att baka 

ambient occlusion och normalmappen direkt i Zbrush för att få en mer korrekt textur. Fick då 

problem med konstiga artefakter som jag inte kunde lösa, misstänkte att min basmodell 

skiljde sig allt för mycket från den högpolygon modellen så att rocken penetrerade på 

konstiga ställen under bakningen.  

Jag skulle ha tagit mer reda om hur bakningen med ZBrush fungerade som, och skulle kunna 

utnyttjad fördelen med att jag hade gjort en färdig uvmapp för retopoliserade basmodellen. 

Annars hade jag kunna gjort en högdetaljerad modell redan från början och använt xNormal 

för att baka ut en bra ambient occlusion och normalmapp från den icke uvmappade 

högpolygon modellen. 
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http://www.uvlayout.com/ 
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