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Förord 
Det här examensarbetet avslutar mina tre år inom Datorgrafik på Luleå Tekniska Universitet.  

Under två sista månader av utbildning utfördes mitt examensarbete på Frostware i 

Skellefteå. Det är en konsult företag som arbetar med program och spel till mobil för olika 

plattformar. De har börjat på egna PC-spel projekt och jag fick som uppdrag att bygga miljö 

till den. 

 

  



Sammanfattning 
Det här arbetet handlar om modellering process för modulära miljöer i spel, dess optimering 

samt problematiken som följer med användning av isometrisk kamera.  

Arbetet i stor del beskriver det jag har lärt mig under projektets gång på Frostware samt 

egna utförda tester, analys av nya spel och kända produktioner av andra artister. 

 

Abstract 
This report describes modeling process for modular environments in games, their 

optimization as well as issues that follow when using isometric camera. 

This report describes in larger part things I have learned during the project at Frostware as 

well as tests I’ve preformed, analysis of new games and renowned work of other artists. 

  



Ordlista 
 

Polygon – geometriska ytor som skapas mellan punkter som heter vertiser. Minsta 

polygonen är byggd av 3 punkter. 

Atlas textur – En textur byggd av andra mindre texturer. Atlaser brukar vara stora och de 

används för flera olika objekt. 

UV-mapping – En process för utvikning av modeller till praktiska UV-shells för texturering. 

UV-Shell – Ett tvådimensionellt skal som täcker modellen. Skalet kan imaginäras som en 

utviken modell. 

UV-Space – Ett tvådimensionellt rymd som används för att placera en textur på en 

tredimensionell modell. 

Modul – I detta arbete moduler är objekt som används för byggandet av olika miljöer.  

Draw call – Ett meddelande med data som skickas från processorn till grafikkortet för att 

rendera objekt på skärmen. 

Pivot Point – En transformation punkt for ett objekt. Objektet roterar och skalar runt denna 

punkt. Förflyttning sker från denna punkt.  

Normal – En vektor som bestämmer bl.a. vilken sida av polygonen är fram eller bak. 

Normaler används för att bestämma ytans orientering mot ljuset.  

Z-fight – Polygoner som ligger på varandra och flimrar eftersom innan de renderas på 

skärmen så testas de för djuppositionen och en gång vinner den ena eller den andra.   
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1. Introduktion 
 

1.1 Frågeställning 

Hur skapas modulera miljöer i spel på ett effektivt sätt? Vad finns det för tekniker för 

modellering och UV mappning? Hur kan man optimera modeller för bättre prestanda? Vad 

behöver man tänka på när det gäller spel med isometrisk kamera? 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur skapas modulera miljöer på ett 

effektivt sätt och förstå problematiken.  

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete är begränsat till modellering och uv-mappning av moduler samt dess 

problematik och optimering. Arbetet går in lite på texturering p.g.a. nära relation med  

uv-mappning. Det är väldigt mycket som händer utöver det annars inom både texturering 

och ljussättning.  

1.4 Om Företaget 

Frostware AB är ett ungt företag som startades i 2010. Företaget arbetar idag som 

underkonsult främst med utveckling av applikationer för iOS och Android system. De har 

släppt först en applikation som heter ”Skycat and the startchildren” på App Store. Den fick 

bra kritik och sedan dess företaget har arbetat som konsult och släppt många applikationer.   



2. Teori 
 

2.1 Vad är modulär modellering  

I modulär modellering försöker man göra objekt som är väldigt återanvändbara både i sin 

ursprungsform och efter enkla icke destruktiva modifikationer som t.ex. böjning och 

skalning.  

2.2 Moduler 

Moduler är ofta symetriska eller cirkulära man kan utnyttja de egenskaper och splittra 

objekt i mindre delar som sedan UV-mappas och kopieras. De små bitarna kan användas i 

olika syfte med kombinationer av andra moduler. Det är en fördel om moduler både går 

ihop med varandra och är anpassade för spegling.  

Moduler kan vara väldig flexibla och passa in med många andra moduler som man kan 

sedan använda till olika syften. Med flexibla menas att man kan lätt vrida i olika vinklar, 

skala de och böja för att de ska passa in till andra moduler utan oönskade deformationer. 

På bild 1 presenteras en modul som böjdes på flera sätt för att skapa olika variationer. 

 Bild 1 



3. Metod 

3.1 Kort om uppgiften 

På Frostware företaget som uppdrag fick jag göra en prototyp miljö till deras nya spelprojekt 

som utspelas i framtiden med apokalyptiska teman: Omgivningen skulle vara förstörd av 

tiden och fylld med olika föremål. Jag fick en lista med olika moduler och andra små föremål 

som skulle framställas. 

Jag använde detta tillfälle för att undersöka problemet genom hela examensarbetets gång. 

Undersökningen baseras på egna tester och analys av relevanta spel samt omgivningar av 

andra artister som jobbar idag på stora företag. Under projektets gång användes Maya 2012 

och Nebula3 Engine.  

3.1 Arbetsprocess 

Det finns flera arbetsmetoder för skapandet av modulära miljöer som används beroende på 

speltyp, resurser och önskat slutresultat. Med bra, tidig planering och detaljerade, 

fastställda konceptbilder som ger en klar vision så kan man börja med skapandet baklänges 

jämfört med den vanliga arbetsflöden. Först skapas texturer och sedan modeller som uv-

mappas efter de fastställda texturerna. Det brukas göra så när det krävs riktig små texturer.  

Metoden är bra för futuristiska miljöer och städer där hårda ytor, enkla former och rena 

texturer förekommer. 

 

 

 

 

 

 

  



Futuristiska miljöer av Thaigo Klafke ZEST Foundation på bild 2 och Tor Frick Scfi Lab på  

bild 3 använder väldigt få texturer som effektivt återanvänds med hjälp av olika tekniker. 

Texturer är väldigt rena därför var det lätt att skala om de utan synlig sträckning. 

 

Bild 2 www.thiagoklafke.com/images_2011/thiagoklafke_zestf_03.jpg      

 

Bild 3 http://www.torfrick.com/images/Lab1.jpg 
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Spelmiljö jag jobbade på skulle se ut överlämnad och förstörd av tiden samt fylld med olika 

föremål. Det krävde mer detaljerade texturer och större variation. Faktorer som brist på 

personal, resurser och en kort tid för produktionen i förhållande till storleken av projektet 

blev orsaken till en mer vanlig pipeline med användning av atlaser.  

Pipeline struktur: 

Platshållare–>Modellering–>UV-mappning–>Texturering–>Ljussättning 

3.2 Krav och detalj nivå 

Spelet använde en isometrisk kamera och med detta så blev allt litet på skärmen. Det är lätt 

att göra för detaljerade modeller t.ex. när man modellerar varje skruv eller skulpterar rynkor 

på karaktärens ansikte. Med kameran som är på långt avstånd ifrån så kan det hända att de 

små detaljer man gjorde blir knappt synliga. När ett objekt är väldigt detaljerad observeras 

från ett längre avstånd så märks det på skärmen flimrande artefakter. För att undvika 

onödig jobb som ingen kommer märka eller p.g.a. artefakter bestämde jag att göra bara 

stora saker med tydlig form och lägga skapa detaljer sedan i textur.    



3.3 Förproduktion  

3.3.1 Platshållare 

Det första som gjordes var en mockup(bild 4) på miljön som baserades på en koncept bild. 

Bilden var från början designad av en game designer och sedan målat av en koncept artist. 

Jag har använd mockup för att bestämma storleken på alla objekt och en optimal detalj nivå. 

Mockup byggdes av tillfälliga platshållare som sedan utbytes mot färdiga objekt. 

 Bild 4 

För att behålla rätt skala av miljön så försökte jag hålla mig till dimensioner på alla 

platshållare som vi har bestämd i denna fas. Bild 5 föreställer några moduler och andra 

objekt som har samma dimensioner som halvtransparanta platshållare. 

 
Bild 5  



3.4 Modellering 

3.4.1 Sektioner 

Väggar och golv var viktigaste i miljön så jag började med dem. Utmaningen var att bygga de 

så det kändes inte för mycket repetitiv. Jag skapade en grundform och för att få större 

variation så delade jag upp den i mindre utbytbara sektioner.  På bild 6 visas en vägg och 

själva uppdelningen av sektioner. Delar med samma färg kunde byta plats med varandra. 

 Sedan påbörjades modellering av detaljerade sektioner och des olika varianter (bild 7). 

Alla sektioner sattes ihop (bild 8) och sparades som egna moduler som man placerade ut i 

miljön.   

För bättre optimering sattes ihop (bild 9) flera väggar till en längre modul. För bäst 

optimering försöker man göra nog stora moduler. Ju större de var desto färre av de 

användes och på detta sätt reducerades antalet drawcalls. Man får inte sätta ihop hela 

miljön eftersom den kommer hanteras som ett objekt och den kommer ladda in till minnen 

på en gång fast stora delen av den kommer inte synas. 

 
Bild 6 



 
Bild 7 

Bild 8 

Bild 9



3.4.2 Grid/rutnätt användning i spel 

 
Bild 10 

 

Spelmotorers editorer använder ofta rutnätt (bild 10) för att placera ut saker. Med hjälp av 

den flyttas objekten med små jämna steg i 3D-space. Visa spelmotorer idag som t.ex. Unity 

har också en funktion i sina editorer som snappar till vertiser.  

Bild 11 

 

När rutnätt används inte och alla moduler flyttas förhand kan visa problem uppstå. Moduler 

som har litet gap(bild 11 vänster)  mellan varandra kommer släppa ljuset genom. Däremot 

om de ligger en liten bit på varandra kommer detta resultera med z-fight (bild 11 höger) där 

polygoner flimrar/brakar över vilken som ska visas överst.  

  



3.4.3 Pivot punkt  

Varje objekt har en pivot punkt och för att kunna placera objekt bredvid varandra eller flytta 

korrekt på rutnätet behövs det att ställa den in rätt eftersom en modul med fel pivot punkt 

är helt oanvändbar. Det gör man i en 3D-modellering program som t.ex. Maya. Pivot punkt 

måste ligga rätt i förhållande till objektet så det blir lätt att rotera flytta och skala och för att 

den ska passa in med andra objekt. En viktig rutin när man ska spara objektet är att 

nollställa transformationer och placera objektet med pivotpunkten i origo för att hålla 

samma arbetsflöde och undvika problem i framtiden. 

Moduler med genomtänkt korrekt placerad pivot punkt (bild 12) passar ihop med varandra 

även efter rotation som ger i sin tur möjlighet att bygga diagonala strukturer. Pivot punkten 

som placeras fel (bild 13) gör moduler oanvändbara, de passar inte ihop längre och rotation 

av dem ger felaktigt resultat. 

Bild 12 

Bild 13 

 

 

  



3.4.4 Skalning av moduler 

Olika miljöer varierar med objekten som sätts ut. Det är viktigt vid skalning att välja rätt 

pivotpunkt med tanke på objektets syfte. Ibland vill man placera ut de på ytor och marken 

eller vill man placera objekt på ett mer specifik ställe, kanske de skulle animeras. 

Bild 14 - Bilden visar två grupper av tre pelare med pivotpunkt i botten och i mitten.  

Ofta moduler och andra objekten har pivot punkten i botten (bild 14 vänster). När de skalas 

deras position i förhållande till grunden/marken förändras inte. Det är viktigt för objekt som 

vägg lådor träd och allt annat som ska ligga på en yta, de flesta statiska objekt. Det händer 

ibland också att man vill ha ett objekt med pivot punkten på annat ställe t.ex. i mitten(bild 

14 höger). för att det skulle sväva eller rotera runt sig själv. 

  



3.4.5 Normaler 

Visa moduler skulle gå ihop utan sömmar som t.ex. vägg moduler(bild 16), då var man 

tvungen att modellera geometri så att den gick ihop men också des yttre normaler på kanter 

var riktade exakt åt samma håll(bild 15). 

3.4.5.1 Fall 1 - Rak mot rak modul 

 
Bild 15 - En enkel modell på en vägg där des yttre normaler pekar åt samma håll. 

 
Bild 16 - När väggar sätts ihop märks inga sömmar. 

 



3.4.5.2 Fall 2 – Rak mot sned modul 

När moduler har samma form på kanten men deras normaler pekar åt olika håll kommer 

sömmar skapas. Jag visar detta med en exempel(bild 17) där jag flyttade några inre vertiser 

av den ena modulen medans jag lämnade kanter intakta. Sedan sattes moduler ihop igen 

och en söm dök up(bild 18). 

 
Bild 17 

 
Bild 18 



Det är många som gör detta felet och glömmer att på sömmen det finns dubbla vertiser där 

deras normaler pekar åt två olika håll. I mitt fall(bild 19) vänstra objektets normaler pekar 

rakt utåt och högra är böjda lite åt höger. 

Bild 19  

Enklaste sättet att lösa problemet var att extrudera(bild20) hela kanten och flytta in den 
efter för att behålla objektets ursprungliga storlek. Efter jag har extruderat lite yttre kanter 
yttre normaler pekade åt rätt håll vilket visas på bild 21. I fall objektet är redan UV-mappad 
så bästa lösningen blir att lägga till en edge-loop alltså en extra edge runt kanten och sedan 
flytta vertiser förhand så de matchar yttre kantens vertiser. Efter de korrigeringar moduler 
sattes ihop och sömmen är borta(bild 22). 

 

Bild 20 



Bild 21 

 

 
Bild 22  

 

Kort sammanfattad när man gör moduler och vill att de ska ligga fint bredvid varandra så 

måste man komma ihåg att hålla samma form flöde genom kanten där de två objekten går 

ihop. 

 

  



3.4.5.3 Hårda kanter och normaler 

Annat problem som kan uppstå p.g.a. när polygoner är vinklade 90 grader mot varandra och 

normaler pekar rakt ut. Det har hänt för mig när jag skulle baka normalmaps för väggar. 

 
Bild 23       Bild 24 

En vägg sektion med 90 graders iskarvningar visas på bilden 23. När väggen visas rakt 

framifrån på bild 24 så verkar den helt platt. Efter bakning, normalmappen hade knappt 

någon information och det såg ut likadant som på bilden 23. 

En snabb lösning kan vara genom att böja kanter med ett verktyg i Maya som heter 

Smooth(bild 25). För att behålla alla hårda kanter så används verktyget på objektet först 

med ”Selection borders” och ”Hard edges” inkrysade och sedan utan ”Hard edges”.

 
Bild 25 



  
Bild 26            Bild 27 

Efter jag använde Smooth i Maya fick jag en mycket bättre resultat(bild 26,27) där syntes 

alla detaljer framifrån. 

Det är ganska vanligt att göra eftersom de objekten brukas sedan skicka till en skulpterings 

program där de findetaljeras medans man vill behålla de hårda kanter.  



3.5 Optimering 

3.5.1 Skalan och detalj densitet 

Optimering hände redan från början när storleken på objekten samt skalan av miljön och 

höjden på kameran bestämdes. Jag kom fram till att vi inte behöver high-poly detaljerade 

objekten i spelet för de små detaljerna skulle inte märkas pga. lång avstånd(bild 29) från 

kameran. Så t.ex. olika slags rör och andra runda, små objekt hade väldig låg antal polygoner 

fast man såg inte skillnaden mellan en som hade betydligt mer (bild 28).  

 
Bild 28 - Bilden visar två lampor uppdelade i komponenter placerade mot väggar.  Den är 

uppdelat i mitten där vänster sida är mer detaljerad och höger mindre. 

Smooth normals/Jämna normaler - Rör är enkla objekt som kräver inte många polygoner för 

att de ska se rätt ut så det gick bra att reducera polygon antalet och jämna ut normaler utan 

att märka skillnad.  

Långt avstånd och för små detaljer - På vänstra sida den röda delen av lampan har en finare 

kant vilket togs bort helt eftersom den inte syntes när man kollade på avståndet från riktiga 

kameran. Polygon antalet reducerades på den gröna och svarta delen också eftersom det 

inte märktes och den gröna biten var jätteliten. 

Textur/Alpha – Genom att använda textur med alpha på den gula delen av lampan så kunde 

man spara många polygoner och använda istället mindre komplex modell på den högra 

sidan. 



 
Bild 29 - Bilden visar det riktiga avståndet från kameran. 

 

Bild 30 - Bilden visar dörrar med små plåtbitar som lades längst kanter som en extra detalj. 

Kameran flyttades längre bak till den rätta positionen(bild 30 höger). Det visade sig att så 

små detaljer som plåtbitar(bild 30 vänster) märktes nästan inte och de var inte värd jobbet. 

Eftersom de inte syntes tillräckligt för att uppskatta, det konstaterades då att detaljer så 

små och mindre inte ska modelleras för att spara tid. De flesta objekt gjordes utan fina, 

mjuka, runda kanter. Bara väggar och golvet fick normalmaps resten av objekten 

modellerades direkt som lågpoly men om det behövdes så avrundades kanter grovt bara för 

att bryta ljuset lite.  



3.5.2 Moiré mönstret 

 

 
Bild 31 

Bild 31-1. Moiré mönstret är en skiftande mönster som skapas när två liknande nät läggs på 

varandra med den ena vinklad lite åt annat håll. Det händer t.ex. med skärmens pixlar som 

ligger som ett rutnät mot en hög upplöst textur eller en detaljerad modell. När de läggs på 

varandra visa områden som överlappas kommer förstärkas och skapa detta mönster. Flytta 

på dokumentet på din skärm för att se Moiré mönstret. 

Bild 31-2. En server station som byggdes för spelet där uppstod väldigt tydliga artefakter så 

fort objekten observerades på håll. Samma problem uppstod för metallgaller och 

ventilationsgaller. Det krävdes att vara uppmärksam för det när liknande objekt 

modellerades. 

Bild 31-3. En hög detaljerad textur kommer skapa artefakter på objekt som ses från distans. 

Ett sätt att undvika de artefakter på texturer var att lägga på alla modeller en hög detaljerad 

textur. Det kan vara t.ex. en bilväg textur som innehåller många små stenar. Sedan anpassas 

skalan av uv-shells medans texturer på modellen kontrolleras från rätt avstånd om och när 

artefakter uppstår. Då är det lätt att uppskatta hur små kan tillåtas på texturen utan att vara 

utsätt för artefakter.  



3.6 UV-mappning 

UV-mappning krävde bra planering och var viktig att tänka på under modellerings process 

för att optimera och återanvända så mycket som möjligt. Det var sedan väldigt hjälpsam vid 

framställning av atlaser.  

3.6.1 Återanvändning av geometri 

För att spara på UV-space och därmed textur plats så återanvände jag moduler och des olika 

delar för att bygga andra moduler. Eftersom många av dem var symetriska det gick bra att 

spegla, även flera gånger (bild 32,33). 

3.6.2 Spegling och symmetri 

 
Bild 32 

En modell visat på bild 32 var uppbyggd av små (färgade) delar som kopierades flera gånger 

och speglades. Färgade delarna föreställde alla uv-shells. Bilder visar tydligt hur stor del av 

modellen behövdes texturera och hur mycket textur plats det krävdes med hjälp av spegling 

teknik istället för texturering av hela objektet som ett.   

  



3.6.3 Cirkulära moduler  

 

Runda moduler som är unika i sin utsände har till sig att det är svårt att återanvända andra 

texturer för dem. Bild 33 visar ett bra sätt att uv-mappa bara en liten del och sedan kopiera 

den runt. Det finns också en teknik att återanvända fyrkantig textur på en cirkulär modul 

vilket jag beskrev under punkt  

 
Bild 33 

3.6.4 Extensiv spegling 

 

Objekt som rör kräver inte så mycket detaljer och ibland de får bara en liten plats på 

texturen med en jämn färg. Det var bra idé att använda några pixlar av texturen för olika 

sorts tunna sladdar jag har gjort till miljön.  För rör i mitt fall behövde jag lite detalji i 

texturen för korrosion så det användes en större yta över hela längden. Bilden 34 visar 

spegling effekt av textur mot storleken av textur yta samt skillnad på en avstånd i spelet.  

Bild 34 



Bild 34 Aanalys:  

Rör nr 1 hade samma UVs för alla polygoner som skapade väldigt repetitiv mönster. 
Rör nr 2 var uv-mappad över hela ytan så varje polygon hade unik plats på texturen. Det tar 
mycket plats men resulatatet utseendemässigt var bäst. 
Rör nr 3 till skillnad från rör nr 1 hade två polygoner uv-mappade som repeterades runt. Det 
tog bara lite mer plats än rör nr 1 men det blev inte lika repetitiv. 

Man kan tänka sig att 3 uv-mappade polygoner skulle vara mest optimal men när objektet 

observeras på avståndet så märks knappt skillnader, de är så små att man kan lika gärna 

använda rör nr 1. 

 

 

Spegling är en bra metod för att spara texturplats men samtidigt så ökar den antalet 

polygoner eftersom där objektet delas så kommer polygon antalet fördubblas. Det är inget 

större problem för komplexa modeller däremot det kan multiplicera antalet polygoner på de 

enkla modellerna. Om vi tar t.ex. en rör och delar den i mitten(bild 35) för att texturera bara 

halva längden och spegla andra sidan så kommer antalet polygoner fördubbla.  

Bild 35 - Bilden visar möjlig uppdelning av rör som halverar redan existerande textur ytan 
men också fördubblar polygon antalet. 

  



3.6.5 Återanvändning av moduler – cirkulära förmer 

 

Bilder 36 och 37 visar tekniker för återanvändning av texturer på deformerade moduler med 

rearrangerade UVs. Alla moduler på bild 36 och 37 använder en och samma textur som visas 

på bild 36 i övre vänstra hörnet. På dessa bilder presenteras cirkulära moduler som skapats 

av raka och fyrkantiga texturer. 

Texturen placerades på en plan där UVs flyttades för att få ett önskat mönster. Därefter 

böjdes själva modulen med en deformation verktyg, deformation påverkar/bryter inte UVs. 

Med en rätt inställd pivot punkt kopierades böjda planen hela vägen runt som resulterade i 

en ring form. 

 
Bild 36 

 

 
Bild 37 



Bild 38 - Tillämpning av tekniker på moduler med normalmaps som hamnade i miljön. 

3.6.6 Återanvändning av textur 

Ett annat bra sätt att spara textur plats är att använda samma textur delar på olika objekt. 

Däremot om man överdriver och lägger ut den på väldigt många ställer utan att tänka på 

placering så kommer resultatet kännas fel. Om man planerar vart texturen borde ligga och 

ger den en betydelse eller funktion så kommer det kännas rätt och verkligt som att de 

objekt borde vara just där.  

Skärmdumpar nedan( bild 39,40,41) kommer från Unreal Tournament 3, Sanctuary bana. Blå 

märkta moduler och des textur där utnyttjades båda teknikerna, deformation av existerande 

moduler och återanvändning av samma textur.  

 
Bild 39               Bild 40 



 
Bild 41 

En annan bra och tydlig exempel(bild 42) presenterar Thiago Klafke som har byggt en 

modulär miljö ”Zest Foundation”(bild 43,44) och sedan beskrev hela arbetsprocessen. Hans 

handledning var till stort hjälp för mig under detta arbete. Det mesta av miljön använder tre 

små texturer som visas på bild 45. 

Bild 42http://www.thiagoklafke.com/tutorials/modularenvironments/reusintextures_02.jpg 

http://www.thiagoklafke.com/tutorials/modularenvironments/reusintextures_02.jpg


 
Bild 43 http://www.thiagoklafke.com/misc/temp/Zest_HiRes_07.jpg 

 
Bild 44 http://www.thiagoklafke.com/misc/temp/Zest_HiRes_05.jpg 

 
Bild 45 http://www.thiagoklafke.com/tutorials/modularenvironments/texturesheet1.jpg  

http://www.thiagoklafke.com/misc/temp/Zest_HiRes_07.jpg
http://www.thiagoklafke.com/misc/temp/Zest_HiRes_05.jpg
http://www.thiagoklafke.com/tutorials/modularenvironments/texturesheet1.jpg


3.7 Draw Calls 

Prestanda kan minska väldigt mycket när det skapas för många draw calls i ett spel. Draw 

call är ett meddelande med data som skickas för varje bildruta från processorn till 

grafikkortet för att rendera objekt på skärmen. Grafik kort är väldigt snabbt på rendera och 

lätt exekverar instruktioner från varje draw call men det är processorn som klarar inte av att 

skicka för många meddelanden per bildruta och den är sedan alltid en flaskhals i detta 

problem. När processorn är överflödat med draw calls resulterar detta med att den kommer 

vara upptagen medans grafikkortet kommer vänta stillstående på nästa instruktioner. Detta 

kan vara ett större problem för modulära miljöer eftersom de byggs med små pusselbitar. 

Mängden draw calls påverkas av olika faktorer som bl.a. antalet objekt, antal material per 

objekt eller komplexitet av ett material t.ex. när den använder sig av alpha maskning för 

transparens som kräver en extra pass för rendering3. Mer detaljerad och beskrivet 

problematik samt optimering angående draw calls hittas i  Unity Online Documentation1,2 , 

och UDK VFX Optimization: Drawcalls – Render Thread3. 

Produktionen av moduler tog ganska lång tid och det var viktig att se preliminära resultatet 

så fort som möjligt.  Därför gjorde vi ett test och byggde miljön med alla små sektioner av 

moduler där t.ex. en vägg modul motsvarade fem objekt. Vi kom upp i över 5000 drawcalls 

som ledde till väldigt låg prestanda och efter ett tag det gick inte att lägga in fler objekt 

eftersom editorn kraschade. Versionen av Nebula3 som jag använde för projektet hade inte 

stöd för instancing av geometri och batching av draw calls och därför alla moduler räknades 

som enskilda objekt där varje kostade minst en draw call. 

Alla statiska sektioner och även moduler sattes till nya stora moduler. Det var viktigt att göra 

de så stora som möjligt för att åstadkomma så få objekt som möjligt. På detta sätt 

behandlades alla objekt som inte skulle animeras. Gamla ospelbara miljön användes som en 

mall för rekonstruktion. Den nya miljön hade kring 200 drawcalls som var stor skillnad 

mellan den förra och det ökade prestanda otroligt mycket. 

 
1http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/DrawCallBatching.html 
2http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html 
3http://udn.epicgames.com/Three/VFXOptimizationResults.html#Draw%20Calls%20-%20Render%20Thread 

   

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/DrawCallBatching.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html
http://udn.epicgames.com/Three/VFXOptimizationResults.html#Draw%20Calls%20-%20Render%20Thread


3.8 Atlaser 

Atlas är en stor textur som är byggd av andra små texturer, på detta sätt används bara en 

draw call istället för flera för varje liten textur som i sin tur bidrar till bättre prestanda1,2. 

Förutom prestandan så kan textur platsen utnyttjas bättre genom att placera UVs på ett 

mer kompakt sätt, däremot det blir svårt att modifiera efteråt. 

Atlaser används i spel där många objekt syns samtidigt eller som kräver inte hög upplösning 

som t.ex. små objekt. De används ofta för användargrensnitets olika 2D bilder.  

Det finns två varianter av atlaser. Den ena använder en rutnätt(bild 46) där alla texturer på 

atlasen kan ha samma eller varierande storlekar och är arrangerade i en rutnätt. Texturen 

väljs ut från hela kartan för specifikt objekt med hjälp av angiven textur position3. Många 

spel samt Torchlight använder mest atlaser för användargränsnitet och alla objekt som visas 

i karaktär fönstret(bild 47). Det är bl.a. ädelstenar och utrustning. 

 
Bild 46 – Rutnätt typ av atlas textur från Torchlight spel.         Bild 47          

1http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/DrawCallBatching.html 
2http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html 
3http://http.download.nvidia.com/developer/NVTextureSuite/Atlas_Tools/Texture_Atlas_Whitepap

er.pdf  

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/DrawCallBatching.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html
http://http.download.nvidia.com/developer/NVTextureSuite/Atlas_Tools/Texture_Atlas_Whitepaper.pdf
http://http.download.nvidia.com/developer/NVTextureSuite/Atlas_Tools/Texture_Atlas_Whitepaper.pdf


Bild 48 

Andra varianten är mindre bestämd och 

lös jämfört med runtätt baserad atlas. 

Den typen av atlas används mer för 3D 

objekt än för användargränsnit. Bild 48 är 

en skärmdump från Torchlight och visar 

Estherian Ruins där sådan atlas  

textur(bild 49) används för olika växter.  

 

 

 
Bild 49 
 
Efter modellering var färdigt, alla objekten var uv-mappade och optimerade så placerade jag 
moduler i samma uv-space för att använda en lös atlas textur.  

För projektet gjordes tre separata atlaser vilka var vägg, golv och en atlas för resten av 

objekt. Atlaser valdes över individuella texturer eftersom många objekt återanvände samma 

textur delar samt allt visades för det mesta på skärmen.   



4. Resultat 

4.1 Planering 

En tydlig vision för miljön är viktig för att kunna dela upp den på bästa sättet och planera 

texturer. Det sparar tid och man kan undvika eventuella problem som kan dyka upp längre 

fram i projektet. 

4.2 Pivot Punkt och rutnätt 

För att kunna placera ut moduler lätt och fort i 3D rymden så använder man sig rätt inställda 

pivot punkten och med den snappas objektet till rutnätt. Det är fördelaktigt att placera pivot 

punkt i mest praktisk ställe och följa rutnätets enheter. Det är viktigt för att kunna placera 

moduler bredvid varandra, rotera de runt och ändra storleken.  

4.3 Modellering  

För att skapa miljöer på ett produktivt sätt använder man sig av olika arbetsprocesser vilka 

kan bero på flera faktorer som bl.a. speltyp och grafiska stilen. För att spara tid och undvika 

onödig jobb behövs det att ha i omtanke vad och hur mycket som kommer att synas och en 

rätt bedömning för hur detaljerade objekt ska vara.  

Genom att böja moduler och ändra deras form så skapas det snabbt flera pusselbitar utan 

att textur förändras. De nya modulerna ger större bygg möjligheter och kan användas till 

olika syften.  

Moduler som ska passa in med varandra måste ha kanterna som behåller kontinuerliga 

formen.  Anledningen till det är sömmar som skapas när sneda kanter möts med raka för att 

deras normaler pekar åt olika håll.   

Spel som använder en isometrisk kamera där alla objekt syns på längre håll och samt är 

väldigt litet på skärmen behövs det att vara uppmärksam och ha i omtanke att artefakter 

kan framställas.  Moiré mönstret formas när två rutnätt läggs sned på varandra eller när 

storleken på dem skiljs lite då visa områden täcker varandra och förstärker rutnätets linjer.  

Detta förekommer också med täta och parallella detaljer men även detaljerade objekt och 

högupplösta texturer som observeras på längre avstånd.  



4.4 Optimering 

Medans alla moduler modelleras behöver man tänka hur UVs på objektet ska läggas. Det är 

belönande sedan när objekten ska uv-mappas på riktig eftersom man kan återanvända 

mycket och spara plats på texturen. Ibland återanvänds också delar av moduler med andra 

objekt. 

Det är ganska vanligt att spegla symetriska objekt i spel eftersom det sparar minst dubbelt 

så mycket plats på texturen. Spegling är bra teknik för att spara textur yta men det behövs 

ta hänsyn till visa faktorer. Den ökar polygon antal och i visa fall även fördubblar samt vid 

extensivt användning kan ett väldigt synlig mönster med repeterande texturer skapas. 

En smart uv-mappning stödjer olika former. Med detta menas att bl.a. raka objekt kan böjas 

till andra former som bågar, ringar och cirklar utan att texturen förvrängs. Om en textur har 

en viss funktion eller flera så kan man återanvända den på olika moduler utan att det 

kommer kännas repetitiv.  Resultatet kommer bli mer verkligt istället. 

Idag datorer är väldig kraftfulla där grafikkort har mycket video minne och klarar av höga 

texturer och mycket minne för att hantera många polygoner. Det stora problemet ofta är 

drawcalls som skickas till grafikkortet för att rendera ut något på skärmen. Modulära spel 

p.g.a. sitt pussel arkitektur med flertal objekt som syns samtidigt är väldigt utsatta för detta 

problem. Bästa lösningen för ett spel med isometrisk kamera är att sätta ihop alla statiska 

objekt till större moduler. Det är inte bra att sätta ihop hela miljön för då laddas in i minne 

alla texturer och modeller på en gång även de som är på andra ändan av miljön vilka syns 

inte. 

  



4.5 Atlaser 

Draw calls kan reduceras också genom att sätta ihop små texturer till en större så kallad 

atlas. Det är väldigt vanligt att använda atlaser för miljöer. För scf-fi och stadsmiljöer 

används väldigt små atlaser eftersom de små texturdelarna kan återanvänds på olika 

moduler väldigt effektiv samt repetition i de miljöerna ger en verklig känsla. För organiska 

miljöer krävs större texturer och större moduler för att dölja repetitionen. Beroende på 

spelstil så blandas organisk icke modulär med scf-fi modulär omgivning. Det går också att 

skapa organiska modulära omgivningar men p.g.a. tydlig rutnätt mönster och repetition så 

användas ibland stora statiska omgivningar istället.  

Atlaser används oftast till användargränsnitet och modulära miljöer. De måste användas till 

rätt syfte t.ex. där många objekt syns samtidigt och det behövs snabb åtkomst åt de annars 

kan det sänka prestanda och spelet kommer ha förhöjda krav.  

  



5. Diskussion 
 

Många spel idag som kanske har inte helt modulera miljöer använder moduler eller 

återanvänder samma modeller i viss mängd beroende på still och speltyp. Användning av 

moduler är en bra sätt att öka prestanda men samtidigt det kan skapa mindre eller större 

känsla av repetition. Själva repetition beror på prestanda begränsningar men med 

datorutveckling börjar detta problemet minska och fler samt mer detaljerade moduler 

användas. Moduler verkar också funka bättre för icke-organiska föremål med hårda ytor. 

Det är betydligt svårare att skapa organiska moduler. Därför brukar man blanda moduler 

med icke-modulära objekt. Det också maskerar bort repetition.  

Moduler är bra just för sin repetition. Istället att bygga massor med unika modeller för att 

bygga en miljö det räcker med några moduler och lite kreativ utläggning. Även med dagens 

snabba dator utveckling tycker jag att i framtiden kommer moduler användas ändå. 

Jag tycker att det kommer inte bero så mycket på prestanda utan produktionstid, det är 

betydligt snabbare att bygga moduler och bygga med de olika miljöer. Med modulära 

miljöer det är möjligt att slumpmässigt generera miljöer också. 

Andra anledningen till repetition kan vara produktionstiden för att skapa mängder av 

moduler. Det är något jag märkte själv under projektet. Ju mer flexibel modul ska vara desto 

mer genomtänkt behövde den vara.  

Under min undersökning jag läste och testade många väldigt bra tekniker för skapandet av 

modulära miljöer men jag tycker att det är inte tillräckligt för att skapa de på ett effektivt 

sätt.  Jag kom fram till att det krävs en del erfarenhet av modulär byggande och ett bra 

pipeline. Jag kände mig lite vilse i början och viste inte vad är det jag borde göra först. Det 

var så mycket att tänka på innan man fick gå över till skapande, det krävs en bra planering, 

ibland anpassad för specifikt miljö.    

Det var väldigt intressant och lärorik att studera olika metoder för produktionen av 

modulära miljöer. Jag lärde mig olika metoder som används beroende på det man vill 

åstadkomma och vad har man råd med. Granskning av olika spel och dess byggnad samt 

produktioner av andra artister hjälpte mig bestämma hur arbetet skulle utföras. 



Jag tycker att det är viktig att ha en tydlig bild för miljön innan arbetet påbörjas. Jag fick en 

koncept bild på miljön och några föremål. Inget av det var helt färdigt och fastställd frutom 

teman. Jag skulle själv komma på hur saker skulle se ut och utveckla konceptet. På ett sätt 

så var det ganska bra för jag fick fria händer och kunde göra den som jag ville men samtidigt 

så hade jag inte tid för det. Det har fördröjt modellering och jag hann inte med några 

föremål. 

Produktionen börjades väldigt fort och det fanns knappt tid för planering och forskning. Min 

kollega game designer behövde fort något att jobba med och jag var den enda grafiker som 

jobbade med hela miljön och föremål som skulle hamna i den. Detta led till olika val som 

påverkade hela arbetsprocessen.   

Jag valde fria atlaser för produktionen p.g.a. stora antalet av olika föremål som skulle hamna 

i omgivningen och den korta tiden jag hade. Jag var tvungen att börja med modellering fort 

så jag kunde inte planera ordentligt och skapa mina texturer i början av projektet. 

Thiago Klafke lyckades skapa fina miljöer med riktig små texturer men man måste komma 

ihåg att hans miljö var futuristisk med rena enkla texturer. Han lyckades genom en extensiv 

återanvändning där han bl.a. skalade texturer vilket skulle inte gå i mitt fall. Artistiska stilen 

för spelet jag jobbade på krävde mer detaljer och därför valdes större texturer. 

En av nackdelar med atlaser är att de ladas in även för objekt som inte visas just nu. Därför 
är det smart att använda atlaser för grupper av objekt eller för objekt som förekommer 
väldigt ofta. När spelaren tittar på sin utrustning så laddas in hela atlaser till grafikkortet 
med alla bältar, hjälmar och mm fast spelaren använder bara en av varje.  

Däremot i spel som Torchlight hittar man ny utrustning hela tiden därför är det bra att ha de 

inladdade och tillgängliga. En dålig idé kan vara att använda atlaser för karaktärer. De är ofta 

mer detaljerade med hög upplösta texturer. Att ladda in atlasen med karaktärer som syns 

inte är slöseri på grafikminnet. Det gäller att använda atlaser vid rätt syfte annars kan man 

förlora på det. 

Under modelleringsprocess och sedan när färdiga moduler skulle sättas ut så använde jag 

mig av rutnätt och dess enheter som stöd. Jag tycker att det var väldigt bra sätt att jobba 

med moduler eftersom det sparade mycket tid och jag undvek möjliga problem som kunde 

dyka upp om inget rutnätt stöd fanns. Jag tycker det är bra att hå en rutin för placering av 



pivot punkt för alla objekt. Moduler med rätt pivot punkt är mer praktiska och man kan inte 

råka ut för konstiga fel där moduler förflyttas i scenen. Efter detta projekt jag kan inte tänka 

mig hur jag skulle klara mig utan rutnätt. 

En viktig del av optimering var spegling av objekt och återanvändning av dess uv. Även om 

de tekniker ökar polygon antalet så tycker jag det är inte stor problem med dagens datorer 

som är utrustade med stora mängder av ram minnen. Det är bra att hålla ner antalet 

polygoner så mycket som möjligt men detta är inte största problemet idag.  

Draw calls var ett stort problem för spelet mest p.g.a. mängden moduler som syntes. Jag har 

lärt mig att det var viktig att reducera draw calls så mycket som möjligt. Eftersom spelet 

använde en isometrisk kamera så syntes alla moduler och andra föremål samtidigt i dennes 

omfång. Det var både bra och dåligt eftersom även om det var många objekt så var 

kamerans omfång inte så stor och det blev mycket lättare att kontrollera mängden draw 

calls och polygoner när det fanns en fastställd kamera vinkel med avgränsat område. Om 

man tänker sig en FPS spel så kan man vrida kameran mot mark, tätt skog eller byggnader. 

Mängden polygoner och draw calls förändras i stor grad i de områdena därför tycker jag att i 

sådana spel med en fri kamera det är nog svårare att kontrollera än hos spel med isometrisk 

kamera.  

När jag gjorde moduler så tyckte jag att en smart lösning var att böja de annars raka 

moduler. Detta var riktig bra att använda på t.ex. väggar, pelare eller olika bårder på golvet 

dörrar och väggar. Som resultat skapades flera varianter i olika former utan at texturen 

deformerades. Nackdelen är att det kräver många polygoner för att böja modulen och 

behålla texturens form men det är värt eftersom man inte behöver använda en egen textur 

för den böjda eller cirkulära modulen och samtidigt så går det att använda samma textur till 

andra föremål. 

Jag har lärt mig mycket under examensarbetet om skapandet och optimering vilket kommer 

hjälpa mig i framtida projekt.  
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