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Förord
Liksom mitt inriktningsprojekt är mitt examensarbete kopplat till anatomi och digital 
skulptering. Jag har tidigare gått sommar kursen i ecorche på LTU med Jim Vikström som 
lärare och ville nu göra en digital ecorche för att finna för/nackdelar med digitalt vs 
traditionellt. Jag kom i kontakt med Jim och vi bestämde oss för att göra en anatomi dvd 
tillsammans, där Jim visar hur man skulpterar en traditionell ecorche i samband med 
anatomi-föreläsningar. Huvuddelen av denna rapport handlar om hur jag bygger den 
digitala ecorchen som sedan används som referens för skulptering och i föreläsningarna 
för att visa t ex musklers ursprung och fäste, hur skelettet rör sig och dyligt. Uppsatsen 
kommer ocksa att beskriva arbetet sett från ett 3d perspektiv dvs en del tekniska aspekter 
som är oifrånkommliga. Syftet med rapporten är att göra en jämförelse mellan traditionell 
och digital skulptering, att hitta för-/nackdelar samt att se hur man kan kombinera dem i 
olika typer av produktion.

Tack till
Tack till Jim Vikström, för hans inspirerande sommarkurs som ledde till mitt val av ämne 
för denna uppsats. Tack även till min handledare Arash Vadaht för tillgång till datorer och 
3d skanner.



Sammanfattning
Denna rapport kommer att handla om mitt arbete att skapa en digital ecorche och jämföra 
traditionell och digital skulptering.och möjligheten att kombinera dem.

Abstract
This report will deal with traditional and digital sculpting focusing on my work creating a 
digital ecorche.
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1.Problemställning/syfte
Mitt mål med denna uppsats är att fördjupa mig i digital skulptering och finna svar på
frågor som vilka likheter/skillnader är det mellan digital och traditionell skulptering?Vad 
finns det för fördelar/nackdelar? Hur kan man kombinera dessa och varför?



Ordlista
polygon månghörning, byggstenarena i 3d modellering

”quads” polygoner med fyra hörnpunkter sk vertices(singular  vertex)

subdivision det finns olika metoder att ”subdivida”(eng subdivide), men i denna uppsats 
syftar jag på att öka polygonantalet genom att ersätta varje polygon med flera polygon i.e 
en kvadratiskt polygon blir fyra kvadratiska polygoner. 

Plugin ”insticksprogram” till större program, ofta specialicerade på ett specifikt område

sss-shader subsurface scattering shader, ett material som läggs på ett objekt för att 
simulera hur ljus sprids i ett translucent material som exempelvis hud, mjölk  osv.

”mergeat mesh” eng merged mesh.  kombinerande  av flera objekt/mesher i en scen till 
ett objekt

Uv mappa Organiserandet av varje polygons texturyta. Uvs används fortfarande för att tex 
färgsätta modeller i dom flesta 3d applikationer

Polypainting Zbrushs version av per vertex color, att man kan färgsätta varje vertex direkt 
utan att uv mappa

subtool Zbrush benämning på att ha flera objekt i en ”scen” (som kallas tool)



3.Genomförande/Resultat

3.1Översikt
Jag har följt schemat från sommarkursen i ecorche,och tänkte ursprungligen använda mig 
av en inskannad modell från kursen som grund för mitt arbete.Jag experimenterade lite 
med skolans 3dskanner men insåg att jag inte skulle tjäna på det tidsmässigt då jag 
endast hade kunnat använda det som referens för dom mera ytliga musklerna.Jag har 
dock testat hur ett sådant arbetsflöde skulle kunna se ut(se 3d skanning).

Överblick av Arbersflöde



3.2 Basemesh Modeling
Basemeshen är grunden för det jag kommer skulptera; motsvarande 
armaturen/inblockningen i lera. Jag har valt metoden att bygga mitt basemesh i maya. Jag 
modellerar nästan alltid från primitiver sk box modeling

Boxmodelling startat från primitiver

Musklerna byggdes efter skelettet var klart.Jag använde mig av ett plugin till Maya som  
heter NEX för att kunna bygga nya polygoner och ”snappa” verticer till ett mergeat  
reducerat mesh av skelettet.



När jag är nöjd med proportionerna ser jag till att lägga till lämpliga edgeloops för att få 
polygonerna någorlunda kvadratiska,samt av liknande storlek vilket underlättar när man 
subdividar vid skulpterings fasen. Ett idealt base mesh före skulptering skulle vara perfekta 
kvadratiska polygoner av samma storlek.Nämnas bör också att jag alltid har för vana att 
subdivida utan att smootha meshet förrän på högre nivåer för att undvika att förlora volym.

Denna bild representerar problemet men förlängda polygoner(till vänster i bild) vid  
subdivision, samt lösningen med att addera loopar till geometrin(till höger i bild).

Denna bild representerar problemet med olika storlekar på polygonerna i samma  
mesh,subdivision leveln till höger är tillräcklig för att partiet nere till höger ska få ett mjukt  
utseende men inte uppe till vänster.



3.3 Digital skulptering
När jag är klar med basemeshet är det dags för skulpteringsfasen.
I dagsläget finns det enligt mig två program som utmärker sig inom digital skulptering; 
Autodesks Mudbox och Pixologics Zbrush.Jag valde att använda Zbrush (v3.5) för den 
digitala skulpteringen. Detta för att det är det mest kompletta skulpteringsprogrammet och 
har funktioner som andra saknar.

3.3.1 Schema
Jag kommer inte gå igenom  vad jag gjort på varje ben och muskel utan gå över dom 
funktioner jag funnit mest användbara Här följer schemat  för skulpterandet 

Schema för anatomi/ecorche

Cranium (Kraniet)
The skull

Thorax/(Bröstkorg/ryggrad)
Ribcage
Spina

Pelvis
The pelvis

Clavicula/scapula 
(Nyckelben/skulderblad) 

The clavicle
The scapula

Humerus/radius/ulna 
(Överarmsbenet/strålbenet/armbågsben
et)

The_humerus
The radius
The Ulna

Ossa manus (handens ben)
The bones of the hand

Femur/tibia/fibula 
(Lårbenet/skenbenet/vadbenet)

The Femur
The tibia

The fibula

Ossa pedis (fotens ben) 
The foot

ansiktets muskler 1
Frontalis

The frontalis
Temporalis

Temporalis
Orbicularis oculi

The orbicularis oculi
Masseter

The masseter
Orbicularis oris

Orbicularis oris
Ögonen

The eye

Ansiktets muskler 2
Procerus

Procerus
Zygomaticus major

Zygomaticus major
Zygomaticus minor

Zygomatic minor
Depressor anguli oris

Depressor anguli oris
Levator labii superioris alaeque nasi

Levator labii superioris alaeque 
nasi



Levator labii superioris 
Levator labii superioris

Buccinator
Buccinator

Öron 
Ear

Näsa
Nose

Ansiktets muskler 3
Risorius

Risorios
Depressor labii inferioris

Depressor labii inferioris
Nasalis

Compressor naris
Mentalis

Mentalis
Munnen

Mouth

Hals/nacke
Tungbenet (hyoideum)

Hyoid bone
Mylohyoideus

Mylohyoideus
Digastricus

Digasticus
Omohyoideus

Omohyoideus
Sternohyoid

Sternohyoid
Semispinalis capitis

Semispinalis capitis
Splenius capitis

Splenius capitis
Levator scapulae

Levator scapulae
Scalenus medius

Scalenus medius
Sternocleoidomastoideus

Sternocleidomastoideus

(Throat)

Bålen 1
Erector spinae

Erector spinae
Rectus abdominis

Rectus abdominis
Obliquus externus abdominis

External oblique
Serratus anterior

Serrantus anterior

Bålen 2
Rhomboideus 

Rhomboids
Supraspinatus

Supraspinatus
Infraspinatus

Infrapinatus
Teres major/minor 

Teres major
Teres minor

Överarmen
Coracobrachialis

Coracobrachialis
Brachialis

Brachialis
Biceps brachii

Biceps brachii
Triceps brachii

Triceps brachii

Bålen 3
Pectoralis

Pectoralis major
Deltoideus

Deltoid
Trapezius

Traspezius
Latisimus dorsi



Latisimus dorsi

Underarmen 1
Extensor digitorum/extensor 
indicis/extensor digiti minimi

Extensor digitorum
Extensor carpi ulnaris

Extensor carpi ulnaris
Extensor carpi radialis brevis

Extensor carpi radialis brevis
Extensor carpi radialis longus

Extensor capri radialis longus
Brachioradialis

Brachioradialis
Extensor pollicis longus

Extensor pollicis longus
Extensor pollicis brevis/abductor pollicis 
longus

Extensor pollicis brevis and 
abductor pollicus longus

Underarmen 2
Anconeus

Anconeus
Flexor digitorum profundus

Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superficialis

Flexor digitorum superficialis
Flexor pollicis longus

Flexor pollicis longus
Flexor carpi ulnaris

Flexor capri ulnaris
Flexor carpi radialis

Flexor carpi radialis
Palmaris longus

Palmaris longus
Pronator teres

Pronator teres
(Adductor pollicis)

Handens muskler
Eminentia thenaris (tumvalken) 

Abductor pollicis brevis
Flexor pollicis brevis

Eminentia hypothenaris (lillfinger valken)
Flexor digitiminimi brevis

Första interossei dorsales
First dorsal interosseus

Lårets adductor 
muskler 
Iliopsoas

Iliopsoas
Adductor magnus

Adductor magnus
Adductor longus 

Adductor longus
Pectineus

Pectenius
Gracilis

Gracilis

Lårets hamstrings 
muskler 
Semimembranosus

Semimembranosus
Semitendinosus

Semitendinosus
Biceps femoris

Biceps femoris

Lårets framsida
Vastus medialis 

Vastus medialis
Vastus lateralis

Vastus medialis
Rectus femoris 

Rectus femoris

Höftens muskler
Gluteus medius 

Gluteus medius
Gluteus maximus

Glutes maximus



Tensor fasciae latae
Tensor fascia lata

Sartorius
Sartorius

Underbenets muskler 1
Extensor digitorum longus 

Extensor digitorum longus
Extensor hallucis longus 

Extensor hallucis longus
Peroneus longus/brevis/tertius

Peroneus longus
Peroneus brevis
Peroneus tertius

Tibialis anterior 
Tibialis anterior

(The patella)

Underbenets muskler 2
Tibialis posterior

Tibialis posterior
Flexor digitorum longus 

Flexor digitorum longus
Soleus

Soleus
Gastrocnemius

Gastrocnemius
Fotens muskler

Extensor digitorum brevis 
Extensor digitorum brevis and 

the extensor hallucis brevis
Abductor hallucis 

Abductor hallucis
Abductor digiti minimi

Abductor digitiminimi



3.3.2 Zbrush
3.3.2.1 Decimation Master
Decimation Master är ett plugin till Zbrush som reducerar polygoner men bibehåller 
detaljerna. Detta kan vara nyttigt vid tex 3d printning.Jag har använt det i mitt arbete för att 
reducera polygonantalet inför rendering, genom att endast använda en normal map utan 

att behöva en displacement map.

3.3.2.2UV Master
Uv Master är ett annat bra plugin som uv mappar automatiskt med bra resultat.Jag brukar 
hjälpa det på traven genom att klippa upp uvsömmarna och dela upp uv shellsen där jag 
vill ha dom.



3.3.2.3Texturering/Rendering
Jag har tänkt att lite snabbt gå igenom textureringen då detta oftast är något man måste 
ha i åtanke vid digital skulptering. 
Jag har använt mig av Zbrushs Polypainting för att slippa bry mig om uv-mappning i detta 
stadie vilket annars kan vara tidsödande. När jag var färdig med skulptering och 
texturering i använde jag mig av Decimation Master för att reducera antal polygoner, i 
kombination med Zbrushs UVMaster, för att automatisera uv-mappningen och få ut ett 
mesh lämpligt för rendering i maya.Jag använde mig av xnormal för att baka ut normal och 
colormaps från högpolyn(exporterat som OBJ med polypaint).Renderingen skedde i Maya 
med Mental Ray och en sss-shader



3.3.2.4 Subtools

När det är dags för skulptering tar jag in varje ben för sig som ett subtool, 
dom ben som har en motsvarighet på andra sidan mergeas ihop till ett objekt, 
för skelettet hamnade jag på 126 subtools som kan subdividas individuellt. 
När jag var klar med skulpteringen renderade jag ut ngra pass från zbrush 
som jag mixade ihop i photoshop för att få fram en lagom kontrastrik bild som 
sedan printades ut med mått o dyl för att användas av jim som referens



Det samma  gäller för musklerna med skillnaden att jag hade ett reducerat mergeat mesh 
av skelettet för att hålla ner antalet subtools och polygoner, Muskelfilen hamnade på 113 
subtools.



Dom utprintade referenserna användes på samma sätt som i sommarkursen.

4.Kombinera traditionell och digital skulptering
I arbetet med jim har vi kombinerat traditionell och digital skulptering i syfte att skapa 
läromatrial för anatomistudier, Men det är ju bara en liten del av hur man kan kombinera 
dessa. Man kan göra saker i 3d som är omöjligt att göra med traditionell skulptering
skanna in maquetter för tex animationssyfte. Utprintning av 3d-modeller. Detta är något jag 
inte haft tid att fördjupa mig i men känner att jag ändå vill nämna lite om  3d skanning då 
det ofta är förknippat med digital skulptering.

4.1 3d Skanning
Jag hade ursprungligen tänkt använda mig av 3d skanning av en ecorche för att påskynda 
modelleringen av den digitala ecorcheen men insåg att det inte var värt tiden att få fram en 
andvändbar inskanning som endast skulle kunna användas som referens då jag skulle 
bygga min modell med alla muskler och ben som separata delar. Men jag har testat  hur 
ett sådant workflow skulle kunna se ut. Delar av denna teknik har jag även använt i mitt 
arbete med ecorchen för att få ut normal och colormaps.

Jag har använde mig av en färdig stichad 3d skannad modell i qs-format med vertexfärger 
för att arbeta mig fram till ett reducerat uv+mappat mesh med normal och color map.



5 Diskussion

Min personliga jämförelse mellan den traditionella ecorchen jag gjorde under 
sommarkursen och den digitala har lett mig till följande slutsatser.

Digital modellering liksom traditionell handlar mest om förmågan att se former. Sedan 
kommer den tekniska biten in i.e; för en datagrafiker kunskap om programmet 
(workflow,topologi etc) och för en skulptör kunskap om verktyg o material samt 
hantverkskap.
Digital modellering/skulpterande är mer förlåtande än traditionell, man har fler möjligheter 
och kan testa saker snabbare, om det blir fel är det bara att klicka undo.
Fördelen med  traditionell skulptering är att du arbetar med  en fysisk modell och även får 
en fysik 3d modell, men dom digitala skulpterings verkygen börjar bli så avancerade att 
känslan är liknande, och det är numera relativt billigt att få sin digitala modell utprintad i 3d. 

Sedan jag gjorde mitt arbete sommaren 2010, har det släppts nya versioner av programen 
jag använder, med nya funktioner som ytterligare förenklar arbetsflödet. Utvecklingen inom 
digital skulptering liksom 3d grafik i allmänhet går fort fram, och jag tror att det traditionella 
skulpterandet inom film,reklam,leksaksindustrin och liknande områden så småningom 
kommer fasas ut då programen börjar bli så användarvänliga att en traditionellt skolad 
skulptör med lätthet kan göra övergången till att arbeta digitalt.

Jag vill avsluta med ett kort citat från en intervju med Jim McPherson (3D Art Director and 
one of the lead sculptors at Gentle Giant Studio), angående hans övergång från traditionell 
till digital skulptering, vilket jag tycker stämmer bra överrens med mina egna erfarenheter 
från arbetet med denna uppsats
" I can see a big difference in just the sculptural quality. On the traditional piece, at a point 
I could no longer change the armature without having to re-sculpt something that had 
already taken many hours to do. I was stuck with things I didn't like and had to give up on 
improvements. Digitally, I could change the pose and proportions all the way up until I was 
done...”
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