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Förord 
 
Detta examensarbete är det slutliga momentet i mina studier vid LTU i Skellefteå 
gällande datorgrafik. Jag vill tacka skolan för de möjligheter de har erbjudit mig och 
en ljus framtid. Vill även tacka mina klasskamrater som har gjort studierna roligare 
samt lättare att utföra. Speciellt tack till Arash Vahdat, Samuel Lundsten, Stefan 
Berglund och Jim Vikström. 
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Sammanfattning 
 
Den här rapporten koncentrerar sig på processen då fjädrar samt hår inom 3D 
grafik skapas med hjälp ut av olika metoder. De finns olika metoder och det är 
mitt mål att undersöka vilka av de metoderna som ger lämpligast resultat och 
kräver mindre teknisk kunskap vid skapandet av visuellt trovärdigt hår och 
fjäderskrud.  
 
Mitt mål är att skapa hår och fjädrar med ett visuellt syfte som endast skall ge akt 
till modellens utseende och undvika de tekniska momenten. Moment som inte 
förekommer är bland annat animation och fördjupande avancerad rendering. 
 
En par tekniker bland annat, vanlig modellering, texturering med enkla polygon 
plan och med genuint hår har bearbetats. Därefter har en utvärdering av dessa 
olika teknikers för och nackdelar granskats. 
 
Undersökningen gjordes med programvarorna Autodesk Maya och Pixologic 
ZBrush. 
 
Undersökningen utföll att en kombination mellan ZBrush och Maya gav mest 
tillförlitligt resultat och det var även den enklaste metod att skapa hår och 
fjädrar med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 
 
 
This report focuses on the process of feathers and hair in 3D using the different 
methods. I am aiming to examine which of the methods that provides 
appropriate performance and requires less technical knowledge in the creation 
process. 
 
My goal is to create hair and feathers with a visual purpose only and to avoid the 
technical elements as much as possible. Items that are not included in this thesis 
are things like animation and advanced rendering. 
 
A couple of techniques including, common modeling, texturing with simple 
polygon planes and with genuinely CG hair has been tested. Subsequently, an 
evaluation of these different techniques, advantages and disadvantages have 
been reviewed. 
 
The survey was done with the software Autodesk Maya and Pixologic ZBrush. 
 
The survey precipitated that a combination between ZBrush and Maya gave the 
most reliable results and it was also the simplest method for creating hair and 
feathers. 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 
 

1 Inledning ....................................................................................................... 1 
1.5 Introduktion ........................................................................................................................................ 1 

1.1.1 Bakgrund/Beskrivning ..................................................................................................................... 1 
1.5 Frågeställning/Problembeskrivning ........................................................................................ 1 
1.5 Syfte ........................................................................................................................................................ 1 
1.5 Avgränsning ........................................................................................................................................ 2 

2 Teori ............................................................................................................. 2 

3 Metod ........................................................................................................... 3 
3.5 Litteratur .............................................................................................................................................. 3 

3.1.1 Datainsamling ...................................................................................................................................... 3 
3.1.2 Observationer & Intervjuer ............................................................................................................. 3 

3.5 Utförande av fjädrar ........................................................................................................................ 3 
3.5 Metod 2 ................................................................................................................................................. 7 
3.5 Metod 4 ................................................................................................................................................. 8 
3.5 Reflektion för fjädrar .................................................................................................................... 12 
3.5 Utförande av Hår ............................................................................................................................ 14 
3.5 Reflektion för hår ........................................................................................................................... 18 

4 Resultat ....................................................................................................... 19 

5 Diskussion ................................................................................................... 21 

6 Slutsatser .................................................................................................... 22 

7 Referenser................................................................................................... 23 



 

 1 

1 Inledning 

1.5 Introduktion 
Våren 2015 fick jag erbjudandet att göra mitt examensarbete på Milford, ett 
reklamföretag som producerar reklam genom 3D renderingar(www.milford.se) i 
Stockholm. De föreslog en frågeställning om ”hår och fjädrar” då de själva 
diskuterade om att utveckla ett nytt lämpligare system på deras företag, vars 
funktion ska bland annat vara att skapa fjäderskrud och hår med mer grafiska 
aspekter. Har själv haft svårigheter vid skapandet av hår och fjädrar och att det 
även ofta drar ner kreativiteten i arbetet, då det blir för avancerat på teknisk 
nivå. Den primära uppgiften som jag fick var att modellera utifrån ett koncept av 
en tecknad uggla som sedan skulle beprydas med fjädrar på effektivaste vis.  Den 
sekundära uppgiften för rapporten blev att göra ett mänskligt huvud som skulle 
beprydas med hår. 

1.1.1 Bakgrund/Beskrivning 
När det kommer till fjädrar, och speciellt hår inom 3D har jag alltid haft problem 
att enkelt skapa, rendera och kontrollera uppgiften, varav rapportens 
problemfrågeställning uppkom.  
Under detta examensarbete kommer jag undersöka en effektivare process för att 
skapa fjädrar och hår lättare inom 3D. För att få synpunkter beträffande 
svårigheterna kommer jag efterforska publicerade uppsatser angående hår och 
fjädrar, varav deras relevanta åsikter kommer att tas i anspråk. Milfords interna 
dokumentation kommer även att tas del av, för det som finns dokumenterat och 
är tillgängligt. De flesta källorna kommer från olika websidor. 

1.5 Frågeställning/Problembeskrivning 
Ett problem är att skapandet av hår och fjädrar oftast överlämnas till en mer 
teknisk person i pipelinen eller produceras sida vid sida med olika utvecklare, 
enligt Milford. Andra problem som kan förekomma är att modellen vilket 3D 
artisten tagit fram inte ger rätt resultat vid tillägget av hår, päls eller fjädrar då 
modelleraren inte har en klar bild hur det kommer se ut när det lagts på. En 
sådan här process betyder också att ingen person är ansvarig för det slutgiltiga 
resultatet då modellen överförts mellan olika personer anser Milford. 
 

• Vilka metoder för produktion av hår och fjädrar är enklast och med 
tillförlitligt resultat  

 

1.5 Syfte 
Syftet är att granska olika metoder där skapandet av fjädrar och hår blir mer 
produktivt inriktat utan att behöva stor teknisk kunskap. Avsikten är att få 
inblick inom tre aspekter: 
 

• Process 
• Teknik 
• Metodutvärdering och rekommendation 
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1.5 Avgränsning 
Undersökningen är begränsad till enbart användandet av ZBrush och Maya, då 
jag är mest förtrogen med dessa program. Metoder som innehåller moment av 
programmering/scripting kommer inte att ingå i rapporten. Animering eller 
simulering av hår och fjädrar är inte med för att jag enbart ville fokusera på 
visualisering.  

2 Teori 
Hår och fjädrar är en sak som oftast inte modelleras i sin form för hand, utan 
något som genereras fram (se referens 1.4, exempel på ett program för att 
generera fjädrar och hår). Generellt används NURBS curves (Non-uniform 
rational B-spline) vid genererings process. Kurvorna kan målas ut för hand eller 
skapas genom andra kreativa samt även mer tekniska metoder. Med de 
existerande kurvorna väljs sedan antal hårstrån eller fjädrar som kommer 
genereras fram och även andra attribut. Det är oftast här som det blir en mer 
teknisk process. Hår och fjädrar kan dock även skapas på geometriska plan 
tillsammans med en diffuse textur och en alpha textur, för en enklare process 
som fortfarande kan ge ett mycket detaljrikt resultat. Metoden används för det 
mesta vid skapandet av fjädrar och kan ge en mängd fördelar. Det skapar en 
kortare renderingstid, är snabbare att arbeta fram, enklare att 
animera/kontrollera och går även att LOD:as om det skulle behövas, genomfört 
med den generella metoden där man genererar fram hår från NURBS kurvor. En 
nackdel är att shadingen kan se lite platt ut då det bara är ett plan som ljussätts.  
 
En annan sak som kanske kan uppstå som man måste vara uppmärksam på är 
om de geometriska planen som fjädrarna ligger på går igenom varandra. Det är 
något som syns direkt, speciellt med fjädrar och är något man vill undvika.  
Andra faktorer som kan leda till dåligt resultat med hår eller fjädrar är att inte 
använda verkliga referenser såsom bilder. Detsamma gäller skapandet utav 
fjädrar, att ha ett bra förstående hur deras uppbyggnad ser ut och även de olika 
variationerna av fjädrar som bepryder fågelns kropp är en bra grund till dess 
skapande (se referens 1.3).  
 
ZBrush som redan är ett mycket intuitivt program för modellerare lade till en 
funktion (i sin ZBrush version 4R2b) som heter fibermesh. Funktionen fungerar 
så att man kan generera fiber från en specifik yta och sedan forma det till den 
formen man önska, genom att måla ut en markering på en yta och sedan skapa 
nya fiber med hjälp av markeringen. En stark möjlighet man har till sitt 
förfogande är att man kan exportera ut NURBS kurvor från fibrerna man skapade 
som sedan kan användas i andra programvaror (se exempel på sida 17). Man har 
även kontroll på formen av fibrerna som skapas i ZBrush. 
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3 Metod 

3.5 Litteratur 

3.1.1 Datainsamling 
Det som fanns dokumenterat hos Milford var en ”Grooming for dummies” för 
programvaran Houdini. Jag undersökte alternativa metoder i programvarorna 
Maya och ZBrush för att granska om processen var enklare och gav likvärdigt 
eller bättre resultat.  Jag lade även fokus på personliga intervjuer och synpunkter 
från personalen på Milford för att få en generell inblick i deras process utan att 
fördjupa mig allt för mycket i deras specifika programvaror. Under den här 
perioden publicerades det en PDF av Pablo Munoz Gomez, kallad ”Feathers in 
ZBrush a quick guide” som gick igenom ett par sätt att skapa fjädrar i 
programvaran ZBrush. Angående processen att skapa hår så letade jag upp 
tillförlitliga och bra beskrivningar på arbetsprocesser inom samma 
specialområde på internet. Jag hittade en mycket bra guide som använde sig av 
samma programvaror som jag hade tänkt använda mig av, samt ett bra och 
realistiskt resultat av hår, se referens 1.4.1. 
 

3.1.2 Observationer & Intervjuer 
Jag förde diskussioner med en av Milfords projektledare samt även en frilans 
modellerare på Milford som tidigare använde ZBrush fibermesh funktionen i sitt 
arbete. Båda var lite skeptiska till programmets arbetsflöde, de upplevde att det 
var destruktivt på grund av inställningarna för bland annat fibrernas längd, 
mängd och kurvatur.   Funktioner kunde inte ändras på under processens gång 
utan när något var fixerat då fibrerna hade skapat, förblev inställningarna låsta. 
Hade fibrerna groomats och det behövdes ändras någon inställning, blev man 
tvungen att göra om allt från början, dvs. all grooming. 
 

3.5 Utförande av fjädrar 
Jag fick ett koncept från Milford på en uggla med en tecknad stil i en bestämd 
pose. Se bild 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1.0 



 

 4 

 

 
Bild 1.1 

 
Jag började med att producera en grundmodell av ugglan genom att skapa enkla 
objekt i ZBrush för de olika delarna (huvud, mage, vingar och fötter) och sedan 
forma dem med de olika verktygen som finns inuti ZBrush. Se bild 1.1. Jag lade 
inte mycket tid på ugglans vingar då jag visste det skulle bytas ut mot 
individuella fjädrar senare i processen, jag behövde bara en grund till formen 
som gjorde det lättare att placera ut dem så att jag visste ugglans exakta 
proportioner. Efter att modellen överstämde med konceptet (se bild 1.0) och det 
hade godkänts av Milford började jag skapade de olika fjädrarna. Fick ingen 
direkt pipeline om hur fjädrarna skulle skapas utan bara att det skulle 
överensstämma med konceptet så jag utvärderade dessa metoder för att skapa 
fjädrar: 
 

• Geometri med tjocklek  
• Plan som skapas textureras inom ZBrush 
• Plan som skapas textureras inom Maya 
• Fibermesh 

 
Planen från första början var att använda ZBrush fibermesh funktion, då jag 
anser att det är mest intuitiva och kreativa programvaran. Jag valde ZBrush 
framför maja även då vissa av ZBrushs metoder gav sämre resultat, se bild 2.1. 
Maya valdes bort på grund av avsaknad av enkelt sätt att frambringa plan, för 
texturering av fjädrar, se granskning sidan 11. 
Jag studerade även hur fjädrar ser ut och hur de fungerar i verkligheten (1.3). Jag 
fick då fram information om hur fjädrar är uppbyggda i detaljnivå, vilka olika 
fjädrar fåglar har samt placering på kroppen. Skapade en så bra representation 
av en fjäder genom att bara modellera skaftet och sedan använda fibermesh för 
att skapa fibrerna som går upp längs skaftet av fjädern. Tog stor del av 
dokumentet ”Feathers in ZBrush a quick guide” av Pablo Munoz Gomez. Att skapa 
en fjäder genom denna process var väldigt okomplicerad och gav ett bra resultat 
när jag renderade med ”BPR” (best preview render) i ZBrush. Se resultatet 
nedan, bild 1.2. 
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Bild 1.2 
 
Hanterandet av denna fjäder blir dock väldigt tungt och lite problematiskt, då 
den är detaljrik med mycket modellinformation, om vi vill behålla den som en 
fibermesh, men dock fortfarande möjligt. Jag börjar med att stänga av 
inställningen under brush menyn som heter ”auto mask fibermesh” som nu låter 
oss förflytta rötterna på våra fibrer. Vill även förflytta skaftet lika mycket som jag 
förflyttade fibrerna vilket jag kan göra genom att duplicerar den förra 
operationen för min förflyttning i ZBrush, se bild 1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1.3 
 
För ett par fjädrar kan denna metod vara användbar men för en modell med flera 
hundra fjädrar är denna metod ohanterlig och extremt tidskrävande. För att 
lättare hantera fibrerna så kan man göra om det till vanlig geometri men då kan 
man inte exportera ut kurvor i framtiden från fibrerna. Jag valde att inte använda 
mig av dessa sortens fjädrar för att jag siktade mot ett mer tecknat utseende på 
min uggla. Nästa metod börjades med att skapa enkla fjädrar med enkel geometri 
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som var lätt att hantera och manipulera. Började skulpterandet med ugglans 
primära vingfjädrar (remiges) se bild 1.4. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1.4 

 
Jag placerade de 40 fjädrarna (20 på var vinge) i förhand, vilket tog längre tid än 
jag hade förväntat mig med tanke på rotationen på fjädrarna och de olika 
böjningarna vissa har. Anledningen till att jag gjorde det var för att jag ville att 
det skulle stämma överens med konceptet till högsta grad. Se bild 1.0. Jag 
placerade även den andra raden fjädrar för hand, vilket skapade en fin kontur, de 
gjordes med en ny fjädermodell, se bild 1.5. På det tomma området på vingarna 
skall jag generera fjädrar i istället för att skapa dem manuellt och placera 
förhand. Processen för att generera fjädrar görs med fibermesh. Idéen är att 
skapa 2D plan tillsammans med fibermesh som vi sedan alstrar eller ersätter 
med våra fjädrar och det finns två alternativ att göra detta på. Första alternativ 
av metod är att generera fram plan och sedan lägga textur av en fjäder på de 
plana ytorna. Andra metoden är också att generera fram plan, men istället 
använda en funktion i ZBrush som heter micromesh som ersätter planen med 
någon form av geometri. Jag kommer att testa båda metoderna.   
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Bild 1.5 

3.5 Metod 2 
 
Jag började med textur metoden genom att skapa en kvadratisk bild på en fjäder 
med en svart bakgrund (se bild 1.6 uppe i höger hörna). För att skapa en stor 
mängd fjädrar måste först planen till fjädrarna tillverkas vilket jag gjorde med 
fibermesh. Använder vanligtvis en alpha textur för att ta bort oönskad 
information från min bild, men ZBrush ha en automatisk funktion för den 
processen. Jag fick en del problem under arbetsgång när jag försökte rendera ut 
fjädrarna i ZBrush tillsammans med BPR. Något jag visste inte skulle uppkomma 
om jag arbetade inuti Maya. Jag löste dock problemet i ZBrush efter många 
försök. När jag testade denna metod var en annan aspekt att kunna exportera ut 
arbetet till Maya när som helst om jag ville ändra min arbetsprocess, vilket jag 
också lyckades med.  
 

Bild 1.6 
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3.5 Metod 4 
 
Under processen hade jag beslutsam mig att bara gör fjädrarna med geometri 
genom att manuell placera dem eller tillsammans med micromesh. Problemet jag 
stötte på var att scenen blev väldigt tung med alla modeller av fjädrar som jag 
skapade. Hade också problem då processen av att testa ut en fjäder inte var 
effektivt på grund av lång renderingstid och att det fanns en gräns på antalet 
fjädrar jag kunde generera fram beroende på mina dators prestanda. Antalet 
fjädrar berodde helt på polygonupplösningen på original fjädern. Men att skapa 
fjädrar med bara en textur och ett plan (Metod 2, sida 8) kunde göras både 
snabbt och effektivt och näst in till ett oändligt antal fjädrar kunde skapas. Bild 
1.7 visar ugglan med fjädrar skapade av geometri. Det positiva med geometri är 
att jag kan väldigt specifikt editera dess utseende och textur hur jag vill. 
 
 

Bild 1.7 
 

 
Eftersom denna metod (Metod 4) blev alldeles för tung beroende på att varje 
fjäder jag genererade fram skapades av en original fjäder modell som hade ett 
mycket hög polygonvärde blev scenen snabbt för stor. Fördelen var att det gick 
att måla manuellt på fjädrarna efter att man hade genererat fram dem. Men jag 
beslöt mig för att använda metod nummer 2 istället. Nackdelen med metod 
nummer 2 är att jag måste ha en full förståelse om vilka bilder jag behöver, och 
hur jag skall bygga upp ugglan med dem. Bild 1.8 visar ugglan med metod 
nummer 2 istället för bild 1.7 med metod nummer 4. 
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Bild 1.8 
 
Andra negativa perspektiv med att skapa plan med fibermesh är att de inte tar 
hänsyn till plan som går igenom varandra.  En annan funktion som också kan 
vara lite begränsad är storleksinställningen i ZBrush. Bredden på planen som 
skapas tar hänsyn till ytan den genereras från (planen kan ses som fjädrar i bild 
1.9), så jag kunde bara göra fjädrar till en vis max storlek. Jag var tvungen till att 
skapa en större modell för en vis tid som gjorde så att jag hade större kontroll 
över fjädrarnas storlek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1.9 
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Bild 2.0 

 
Jag analyserade konceptet av ugglan och skapade de nödvändiga bilderna för 
fjädrarna som behövdes (se bild 2.0). En av de sakerna som gav svårigheter var 
just processen att skapa/generera fram plan med fibermesh då det var väldigt 
svårt att riktade det. Testade att rikta de olika fibrerna med verktyg som fanns 
inne i ZBrush, dock så hjälper det inte mig något i min process. Redan vid 
genereringsprocessen förstod jag att problem skulle uppstå vid riktandet av 
fibrerna. Testade att göra en projiceringsfunktion på fibrerna tillsammans med 
ytan på ugglans modell för att rikta fibrerna längs med ytan vilket fungerade 
mindre bra och inget jag använde mig ut av. 
 
En annan negativ sak med att skapa plan i ZBrush är att man inte har full kontroll 
över planens upplösning. Man kan bara ändra upplösningen på en axel. 
Anledningen till att jag skulle vilja ha en kontroll längs andra axel är för att jag 
skulle vilja böja dess form för att mer passa den underliggande ytan. Gjorde ett 
test i Autodesk Maya (se i bild 2.1 till höger) där jag delade planen i den andra 
axel leden som man inte kunde göra i ZBrush, och det gav ett mycket bra resultat. 
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Bild 2.1 
 
 
 

Med planen skapade i Autodesk Maya (till höger i bild 2.1) fick jag en större 
kontroll över ytan, specifikt vid basen av planen. Planen skapades för hand från 
en cylinder och i bild 2.1 uppe i höger hörna ser vi en topp vy av de vertikalt 
delade planen från Maya. De behåller formen från cylinder och passar bättre in 
på ytan. Med planen skapade i ZBrush (till vänster i bild 2.1) får vi ett mer 
kantigare resultat. Märkte också att dessa plan hade en större risk att gå igenom 
varandra, vilket är något man vill undvika.  
 
Började nu undersöka om jag skulle skapa planen för fjädrarna inuti Maya 
istället för ZBrush fibermesh. Hittade dock inget effektivt sätt att generera plan 
från en yta, förutom mer tekniska processer med scripting som jag ej undersökte. 
Beslutade mig för att fortsätta använda ZBrush fibermesh funktion trots dess 
begränsningar. Vid skapandet av de små fjädrarna i ugglans huvud uppstod inte 
detta problem. Bild 2.2 visar den färdiga ugglan med alla dess fjädrar.  
 
 
 
 
 
 

                  Bild 2.2     Bild 1.0 
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3.5 Reflektion för fjädrar 
Det fanns en mängd olika sätta att skapa fjädrar på. Alla metoder hade fördelar 
och nackdelar i olika områden, se bild 2.3. Jag har kommit fram till att fibermesh 
inte är det bästa verktyget att skapa fjädrar med, dock ger det ett relativt bra 
resultat. I fibermesh har man inte den bästa kontrollen över processen.  
 

Bild 2.3 
 
 

Metod 1- ZBrush fibermesh 
Vanliga plan som jag formade som fjädrar, denna metod är relativt lik metod 2 
som jag använde mig av vid skapandet av ugglans allmänna fjädrar. Metoden gav 
mig inga specifika fördelar, så jag valde metod 2 
  
Metod 2- ZBrush fibermesh 
Metod 2 anser jag var den bästa att generera fram plan snabbt och enkelt.  Det 
gjordes ingen specifik ändring utan gjorde enbart planformer. Användes på 
ugglans kropp och huvud. Planen är dock svåra att rikta och de har en tendens 
att gå igenom varandra. Planen hade dock blivit bättre om jag hade skapat dem i 
Autodesk Maya istället, med dock ingen bra teknik hittades att generera fram 
plan från en specifik yta i Maya. 
 
Metod 3- ZBrush 3D modell fibermesh 
Där jag skapade en fjäder med fiber i ZBrush. Denna metod kan bli övermäktig 
för datorn, samt svår att kontrollera (om man vill att modellerna skall behålla sin 
fiber information). Fördelen med att skapa fiber var att man sedan kunde 
exportera ut NURBS kurvor, inget man kan göra på automatik med vanlig 
geometri.  Om man väljer att konvertera fibrerna till en vanlig geometri så blir 
denna metod den samma som metod nummer 4. 
 
Metod 4 – ZBrush 3D modell 
Vanlig geometri med tjocklek. Det var lätt att placera och manipulera dessa 
fjädrar. Med modellernas tjocklek hade jag även då en fram och backsida som jag 
kunde ändra utseendet på unikt. Dock så blev denna metod väldigt tung vid stora 
mängder fjädrar, och jag använde enbart denna metod på specifika fjädrar.  
 
Metod 5 – Maya 3D plan 
Plan skapade i Autodesk Maya. Jag hade mest kontroll över dessa planen dock så 
kom jag aldrig fram till en metod att generera fram planen på ett snabbt och 
smidigt sätt från en specifik yta, min slutsats var att det blev för teknisk desto 
mer jag letade.  
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Bild 2.4 
 
 

Fördelen med ZBrush som blev tydlig när jag testade de olika metoderna var att 
programmet var väldigt snabbt och effektivt vid skapandet av fjädrar på en 3D 
modell. Planen som skapades i ZBrush kunde dock inte exporteras till Maya för 
editering då planen skulle förlora sina fibermesh egenskaper, vilket också kan 
ses på bild 2.4. Nackdelarna var att jag hade lite kontroll över de plana fibrerna, 
både att skapa dem men även att kamma dem till position. Något som jag också 
önskade under texturerings process av planen hade varit egenskapen att 
applicera ytterligare texturer för en slumpartad yta av fjädrar. Nu var jag 
tvungen till att skapa lager på lager av fjädrar istället med olika texturer. Hade 
också önskat att man kunde använda sig av ett alpha lager under textureringen 
inuti fibermesh steget istället för att förlita sig på de automatiska processerna 
som tar bort de helt svarta pixlarna i bastexturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

3.5 Utförande av Hår 
 
Jag tänkte hålla mig inom programvaran ZBrush då jag tyckte att ZBrush var 
fördelaktigast efter jobbprocessen med fjädrarna. Då funderade jag om ZBrush 
var lika användbart vid skapandet av hår. Så min avsikt blev nu att försöka skapa 
hår så realistiskt som möjligt. Jag sökte efter andras liknande arbete och hittade 
bland annat Yuri Alexander som skapade hår i ZBrush med mycket realistiskt 
resultat. Hanns arbetsresultat gjorde mig väldigt inspirerad till att försöka 
(referens 1.4.1). Jag gjorde även en faktainsamling angående hur många hårstrån 
en person vanligtvis har på huvudet, och kom fram till ett normalvärde av 
100,000 hårstrån. När det kommer till ögonfransar så finns det ungefär 80-150 
hårstrån på det övre ögonlocket och 60-100 på det under ögonlocket. Ögonbryn 
har i genomsnitt ett antal på 250-550 hårstrån. Jag började med att skapa ett 
ansikte i ZBrush och sedan dela upp huvudet i olika polygroups för att lätt skapa 
de olika hårfästena och för att ha så stor kontroll över fibrerna när de har 
skapats, se bild 2.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2.5 
 
 
 
Desto fler olika polygroups som jag skapade för att arbeta med hårbotten, desto 
mer kontroll fick jag på de olika hårfästena. Efter jag hade skapat mina olika 
polygroups för hårfästet så markerade jag dem för att kunna generera fram fiber 
(de olika delarna som jag delade upp modellen i kan ses i bild 2.5). Efter att 
fibrerna för håret har skapats började jag trimma dem till den önskvärda 
frisyren. Fibrerna som genererades från de olika polygroupsen har också delats 
in i olika segment. Anledningen till att jag genererade mina fiber från olika 
polygroups är att jag kan välja att påverka mina segment av hårfästen en åt 
gången. 
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Bild 2.6 
 

Valde att ge håret en blå färg och gav då mina hårstrån en textur under 
genereringssteget (En helt blå bas textur som kan ses i bild 2.6) då det skapar UV 
koordinater på mina fibrer gratis.  Började först att klumpa ihop de olika hår 
grupperna till bollar med ZBrush borsten som heter ”groomhairball” för att 
sedan lättare grooma håret på plats. För att få en snabb återkoppling så 
användes ”fast preview” funktionen. Funktionen fungerar så att det går att se ett 
mindre antal av fibrerna, vilket gör det mer överblickbart. Började där efter att 
skapa ögonbrynen och ögonfransarna för huvudet. För detta steg behövde jag ej 
skapa polygroups för ytorna då de inte skulle generera så mycket fiber. Se 
resultatet på bild 2.7. 
 

Bild 2.7 
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Testade också att duplicera mina fibrer för att utesluta ett problem Milford hade 
angående addering av ytterligare fiber då fibrerna redan var skapade. Deras 
synpunkt var att när väl fibrerna är genererade så stängs inställningarna för dess 
egenskaper (tjocklek, antal etc.) av. Funktionen är således väldigt destruktiv ifall 
man får feedback på sina fibrer och måste ändra en förinställning, om då fibrerna 
redan arbetats på (groomade), så förloras arbetsinsatsen av delmomentet. 
Fibrerna går både att duplicera inuti ZBrush och även att radera selektivt utan 
att fibrerna blir konverterade till vanlig geometri. Målet är att behålla fibrerna 
som en fibermesh vilket ger oss möjligheten att exportera ut NURBS kurvor då 
kan det användas för att skapa hår i andra programvaror. 
 
Jag gav även tjocklek till mina fibrer (kan ses i inställningarna i bild 2.6 ) för att 
jag hade tänkt att exportera ut fibrerna som geometri och rendera ut ett resultat. 
Tog in min modell i Maya tillsammans med fibrerna. Jag sammanfogade alla 
fibrerna i ZBrush till ett objekt vilket automatiskt gjorde dem till en generell 3D 
geometri, därefter exporterades håret till en objekt fil (.obj) på skrivbordet. Väl 
inne i Maya byggde jag upp en enkel ljussättning och renderade huvudet 
tillsammans med håret som jag importerat från skrivbordet, se resultat i bild 2.8. 
Resultatet utföll mycket bra fast vi använde enkla material och ljussättning och 
det fanns även utrymme för förbättring.  Hade nu tänkt att testa att exportera ut 
mina NURBS kurvor istället för geometri från ZBrush och generera fram hår 
baserats utifrån dessa kurvor inuti Maya.  
 

Bild 2.8 
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Jag kan nu välja antalet NURBS kurvor som jag vill exportera genom att ändra 
värdet i ”Preview settings” i fibermesh menyn. Min plan är att få en så exakt 
representation av håret jag skapat i ZBrush så jag väljer att exportera ut alla 
kurvor. Jag skapade hår i Maya som bara genererade fram ett hårstrå per kurva 
vilket var min avsikt. Började med håren i ansiktet, ögonbrynen och 
ögonfransarna hade en total summa av 1480 kurvor. Noterade här att det tog 
alldeles för lång tid att generera fram hår med Maya’s egna system (Nhair) på 
kurvorna då jag visste att håret var på 100,000 kurvor, så jag fick tänka om. Jag 
gick då tillbaka in i ZBrush och exporterade ut färre kurvor, se test rendering på 
bild 2.9 för Maya’s Nhair på ansiktshåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2.9 
 
 
 
 
Resultatet på bild 2.9 med hår fram genererat från kurvor tog en mycket längre 
tid att sätta upp än den med generell polygon geometri. Processen blev också 
mycket mer teknisk och långsammare då jag var tvungen till att göra en 
rendering för att se vad slutliga resultatet skulle ge. Resultatet blev emellertid 
acceptabelt med grundinställningar. Testade även Vray’s inbyggda shader för 
hår. Inga fler granskningar angående rendering kommer tas upp då det inte är 
relevant för undersökningen. Exporterade ut nya NURBS kurvor för håret från 
ZBrush, med 9983 antal kurvor. 
 
Detta hår är inte långt ifrån den visuella representationen vi fick i bild 2.8 när 
håret bara var renderad geometri. Dock så är formen på håret inte en exakt kopia 
av den skulpterade frisyren från ZBrush då vi exporterade ut färre kurvor. För 
att kompensera för de färre kurvorna gjorde jag så att Maya genererade 10 
hårstrån per kurva, vilket gav os ett värde nära 100,000. Se bild 3.0. 
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Bild 3.0 

3.5 Reflektion för hår 
Fibermesh inuti ZBrush fungerade utmärkta att skapa hår med. Den frisyr som 
jag skapade utgjorde inga större design problem då jag groomade fibrerna. Ifall 
om jag hade stött på något problem skulle jag gjort NURBS kurvorna genom att 
modellera fram en frisyr i Maya och därefter konvertera deras topologi till 
kurvor. Denna process var något som fanns i min baktanke under processens 
gång. Metodens fördelar är ett ökat styrmoment, men nackdelen är att det skulle 
ta längre tid och är således mindre effektivt, därför förkastades metoden. Ett 
annat argument för ZBrush metoden är att den är nyare än Maya’s modellerings 
metod.  
 
När det kom till håret visste jag från start att jag ville exportera mitt material till 
andra programvaror och jag hade redan bestämt mig för att göra slut 
renderingen i Maya istället för ZBrush. Anledningen är att ZBrush rendering är 
för enkel och därmed otillräcklig.  Jag ignorerade från första början varningarna 
med de verktygen som kan skada fibrerna och använde mig ändå utav verktygen 
”smooth brush” och ”move brush”. Dessa verktyg gav mig bara mindre problem 
på fibrerna vid renderingen i ZBrush. Problemet ignorerades då processen ändå 
skulle renderas i Maya och jag visste att fiberdilemmat stannade kvar i ZBrush. 
 
Andra dilemman som stöttes på var att det gick inte att bestämma en specifik 
placering av fibrerna när jag ville minska på antal fibrer som skulle visas.  Det 
gick manuellt att göra processen i Maya, men då var man tvungen till att 
exportera ut ett överflöd av kurvor från ZBrush varvid vissa av dem behölls.  
ZBrush programmet utförde processen snabbt och enkelt med möjligheten att 
exportera mycket NURBS kurvor. Om frisyren skapats i Maya så hade det tagit 
längre tid och frisyr stilen är svårare att korrigera i efterhand. Frisyren kan få ett 
enformigt utseende i Maya jämfört med ZBrush, då ZBrush har en mängd verktyg 
för att korrigera fibrerna. Verktygen i ZBrush genererar att processen känns mer 
verklig då man trimmar fibrerna manuellt. 
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4 Resultat 
 
Jag har kommit fram till att använda båda programmen ger en ökad effektivitet 
än att enbart använda sig utav programmen var för sig vid konstruktion av 
fjäderskrud samt hår. Jag gick in med inställningen att ZBrush var överlägset 
bättre än andra program utan att vara för tekniskt. Dock framgick det under 
processens gång att ZBrush hade oönskade begränsningar så som specifik 
kontroll över fibrernas upplösning. Min undersökningar med ZBrush 
överensstämmer med Milfords personal då de också ansåg att programvaran 
inte har en smidig process vid skapandet av fjädrar och hår. Milford använde sig 
av den gamla processen att först modellera håret med olika ytor och sedan 
konvertera dem till NURBS kurvor. Resultatet jag siktade efter när det kom till 
håret var från min referens 1.6. Renderings resultat var inget jag fokuserade på 
så mycket utan bara en helhet av håret och dess form.  
 
När det kom till Maya så tar momentet längre tid. Det är inte heller garanterat att 
du får ett önskvärt resultat från modellen som du skapar i Maya och som sedan 
konverteras till NURBS kurvor. Jag lyckades skapa både hår och fjädrar med 
programvarorna ZBrush och Maya relativt enkelt med bara få ”trial and error”. 
Jag hade endast konceptet (bild 1.0) att utgå i från och mitt mål var att jobba 
fram en 3D modell så exakt som möjligt från konceptet. Min primära avsikt var 
att göra en enkel stillbilds rendering, men jag jobbade fram objektet som en 
vanlig 3D modell och som skulle se acceptabel ut från vilken vinkel som helst 
samt att slutprodukten skulle kunna användas i rörlig bild för reklam. Jag valde 
till slut en kombination av metoderna 2 och 4 (se bild 2.3) d.v.s. metoden där jag 
texturer plan med en fjäder bild och den andra metoden (metod 4) där jag gör 
3D modeller av fjädrar. Metoderna tillsammans gav ett önskvärt resultat och som 
tog även del av den traditionella metoden då fjädrar oftast textureras eller 
genereras fram på 2D-plan. 
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Fjädrarna ser fortfarande lite för plana ut och hade en mängd problem när jag 
gjorde de olika fjäderbitarna så att inte planen skulle gå igenom varandra.  
Dilemmat uppkom främst vid små kurviga ytor och det fick då skötas manuellt 
fjäder för fjäder samt fjäderknippe för fjäderknippe (se bild 3.1). I detta arbete 
har jag fått ny inblick angående hur man hanterar skapandet av fjädrar och hår. 
Många av dess metoder är helt upp till det slutliga ändamålet och grafikerns 
föredragna arbetsmetoder. Jag valde som tidigare nämnt ZBrush som jag har 
arbetat med i tidigare projekt som har ett intuitivt gränssnitt och arbetsflöde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.1 
 
 
Milfords verkställande direktör återkopplade arbetet under processens gång vid 
ett antal gånger. Hans åsikt var att arbetet var på god väg och såg utmärkt ut. 
Resultatet på håret blev enligt mina önskemål även då jag inte fokuserat på 
rendering och shading. Jag blev även oerhört nöjd över resultatet som geometrin 
av fibrerna skapade under rendering (se bild 2.8) men även det resultat som den 
enkla shadern skapade med Maya’s inbyggda hårsystem (se bild 3.0). Vid 
jämförelse med Yuri’s arbete (se referens 1.6) så skiljer sig arbetsprocessen inte 
mycket ifrån min då han jobbade i ZBrush och Maya. Skillnaden är att han 
jobbade mer på detaljnivå och han utgick ifrån hela basmodellen medan jag 
utgick ifrån segment från basmodellen vid skapandet av fiber. (se referens 1.4.1).  
Slutresultaten skiljer sig en del på det visuella planet då Yurís resultat ser 
mycket realistiskt ut, nästan som ett fotografi medan mitt resultat ser mer 
tecknat ut.  En av aspekterna över det tecknade utseende är färgvalet av håret.  
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5 Diskussion 
 
Min frågeställning angående utforskning av alternativa metoder vid skapande av 
fjädrar och hår har fått mig att se både fördelar och nackdelar.  Fördelarna med 
att använda enbart en metod när man skapar fjädrar och hår är att jobbet kan 
utföras snabbt eller tillförlitligt, dock så finns det begränsningar d.v.s. 
nackdelarna, antingen blir processen snabb och inte tillförlitlig eller långsam och 
tillförlitlig. Jag har valt de program som inte har så tekniska processer för att 
användandet ska vara så enkelt som möjligt.  Det kommer nog alltid finnas vissa 
tekniska processer, även om många nya program har lyckats att modifiera dem 
så att de blir mer användarvänligt.  
 
Fjädrar och speciellt hår är något som inte har någon unik form, om de inte skall 
vara riktad mot en specifik stil (tecknat). De är oftast något som tar sitt utseende 
från enkla färger och likvärdig form. När det gäller fjädrarna så är det önskvärt 
med mer kontroll över planen som fjädrarna läggs på, vilket var en av 
svårigheterna i arbetet.   Då kan man ju tycka att ett enkelt skript som genererar 
fram enkla plan från en ytas normaler bör inte vara något av det svåraste att 
programmera fram. Jag testade ett antal gånger med de olika grooming 
borstarna i ZBrush för att försöka kontrollera planen, men de stora planen 
gjorde att verktygen inte fungerade bra.  
 
 
Jag känner också efter projektet att man skall ha ett strikt mål där man vet till 
100 % var fjädrarna eller håret skall användas till, och vilka program de skall 
överföras till.  I ett nästa projekt med liknande problemställningar så kommer 
jag inledningsvis i projektet specificera användningen av slutresultatet mycket 
tydligare. För att jobba fram en stilbildsrendering innebar att arbetet med 
modellen inte behövde vara så exakt, men jag valde ändå att arbeta efter 
konceptet att modellen skulle vara användbar i andra moment såsom filmat 
material vilket är en längre arbetsprocess som kanske inte alltid är nödvändig.   
Jag kommer även granska uppdragsgivarens arbetsprocess, deras pipeline för 
program samt göra ett mindre liknande testarbete innan det verkliga projektet 
inleds. Till sist är det även viktigt att kontrollerar tidsaspekten för de olika 
momenten och att följa upp arbetet kontinuerligt.   
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6 Slutsatser 
 
Denna undersökning har visat att kombinera två olika programvaror resulterar i 
en process som blir snabbare än då ett program enbart används och det har även 
framgått att tillförlitligheten blir större då kombination används istället för ett 
enskilt program. Ni gäller det enbart programmen ZBrush samt Maya. 
 
 Att skapa hår och fjädrar och samtidigt undvika tekniska utmaningar kan visa 
sig vara svårt vid olika steg av metoden. Det finns fler och fler programvaror som 
siktar på att göra skapande processen mer enklare och mindre teknisk vilket jag 
lade märke till innan projektets början. Hade jag fortsatt skulle jag vilja evaluerat 
fler programvaror. Det Milford var ute efter var en process där en person, en 
grafiker som skapade håret eller fjädrarna till en bestämd karaktär och är sedan 
ansvarig för dess utseende fram till produktion. Min undersökning visar att en 
sådan process inte är enkel att standardisera men att de alternativa metoder 
som undersökts visar på möjligheterna. 
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Ordlista 
 
Alpha /Alpha 
textur 

 En svart vit bild/kanal som bestämmer vad som skall synas. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_mapping 

BPR ”Best Preview Render” ZBrush’s Renderings metod. 
http://docs.pixologic.com/reference-guide/render/bpr-renderpass/ 

Diffuse 
textur/diffuse 
map 

En bas textur för att färglägga med, med färg information. 
http://wiki.splashdamage.com/index.php/Diffuse_Maps 
 

Divisions/ divide Antal upplösning av polygon längder i en specifik riktning. 
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-
basics/subdivision-levels/ 

Fibermesh. 
 

En funktion i ZBrush för att skapa 3D fibrer. 
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/fibermesh/ 

GMH2 hair script 
 

Plugin till maya för att skapa hår. 
http://www.thundercloud-studio.com/shops/gmh2/ 

Grooming Trimning/riktning av fibrerna. 
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/fibermesh/groom-
brushes/ 

Hodini 
 

3D program. 
http://www.sidefx.com/ 

LOD Level of Detail Teknik som byte ut en modell mot en annan 
modell. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_detail 

Maya / Autodesk 
Maya 

3D program. 
http://www.autodesk.com/products/maya/overview 

NHair Autodesk Maya’s egna hårsystem. 
http://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/mne-
help/global/docs/maya2013/en_us/files/Introducing-Maya-Hair-Hair-
overview-htm.html 

Polygroups En specifik del polygoner i ett Subtool. 
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-
basics/polygroups/ 

Shading/shader Ljussättning/material/utseendet på en yta. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shading 

Shave and a 
haricut 
 

Plugin för att skapa fibrer. 
http://www.joealter.com/shave.htm 

Subdiv En nivå av detalj/upplösning på en modells polygon antal. 
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-
basics/subdivision-levels/ 

Subtool Ett lager/ett objekt I ZBrush, kan finnas fler objekt i ett Subtool. 
http://docs.pixologic.com/reference-guide/tool/polymesh/subtool/ 

Topologi Typologin beskriver hur varje vertex är förbunden på en yta 
http://wiki.polycount.com/wiki/Topology 

UV koordinater 2 Dimensionela koordinater (U,V) på en yta som används bland 
annat placering och transformationer av texturer på ytan. 
https://en.wikipedia.org/wiki/UV_mapping 

Vray En rendering motor. 
https://en.wikipedia.org/wiki/V-Ray 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_mapping
http://docs.pixologic.com/reference-guide/render/bpr-renderpass/
http://wiki.splashdamage.com/index.php/Diffuse_Maps
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-basics/subdivision-levels/
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-basics/subdivision-levels/
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/fibermesh/
http://www.thundercloud-studio.com/shops/gmh2/
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/fibermesh/groom-brushes/
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/fibermesh/groom-brushes/
http://www.sidefx.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_detail
http://www.autodesk.com/products/maya/overview
http://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/mne-help/global/docs/maya2013/en_us/files/Introducing-Maya-Hair-Hair-overview-htm.html
http://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/mne-help/global/docs/maya2013/en_us/files/Introducing-Maya-Hair-Hair-overview-htm.html
http://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/mne-help/global/docs/maya2013/en_us/files/Introducing-Maya-Hair-Hair-overview-htm.html
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-basics/polygroups/
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-basics/polygroups/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shading
http://www.joealter.com/shave.htm
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-basics/subdivision-levels/
http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/modeling-basics/subdivision-levels/
http://docs.pixologic.com/reference-guide/tool/polymesh/subtool/
http://wiki.polycount.com/wiki/Topology
https://en.wikipedia.org/wiki/UV_mapping
https://en.wikipedia.org/wiki/V-Ray
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Xgen 
 

Plugin för att skapa hår. 
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-
explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Maya/files/GUID-
47644337-40F0-4766-BD3B-4104F9F9B7E2-htm.html 

Yeti 
 

Plugin för att skapa hår. 
http://peregrinelabs.com/yeti/ 

.obj 
 

Ett filformat för att 3D geometri och des egenskaper. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/.obj 
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