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Sammanfattning 
 
En av de svåraste disciplinerna inom datorgrafik är att hitta en balans mellan 
arbetstid och resultat. Denna rapport dokumenterar riktlinjer att utgå ifrån när 
optimering eller effektivisering av renderingstid och/eller arbetseffektivitet är 
önskvärt eller ett krav vid skapandet av digitala objekt. Syftet med detta arbete 
är att få en djupare förståelse och en klarare bild av gränsen mellan modellering 
och texturering och hur man för dem samman. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En av de svåraste disciplinerna inom datorgrafik är att hitta en balans mellan 
arbetstid och resultat. Det finns många metoder för att skapa detaljer till digitala 
objekt. Modeller brukar oftast kompletteras med en textur för att ge mer 
detaljåtergivning vilket suddar ut skillnaden mellan modellering och texturering. 

1.2 Frågeställning 
När borde man välja att modellera en detalj jämfört med att låta texturer 
förmedla detaljen? Vilka variabler borde man ta hänsyn till? Vad blir det för 
skillnader i arbetstid och renderat resultat? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse och en klarare bild av 
gränsen mellan modellering och texturering och att även utforska de ”fusk” som 
finns att utnyttja för att optimera arbetstid och renderingstid utan att förlora 
kvalitet i renderingen. 
Denna rapport har som mål att dokumentera riktlinjer att utgå ifrån när 
optimering eller effektivisering är önskvärt eller ett krav.  

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer inte att rikta in mig mot realtidsgrafik. 
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2 Teori 
I denna rapportdel går jag igenom teoretisk bakgrund till de olika metoder som 
finns för att skapa form och ytdetalj till digitala modeller.  

2.1 Hardsurface-modellering 
Denna metod används mestadels för att skapa hårda, mekaniska ytor som kan 
sammanfattas som konstgjorda eller männikotillverkade1. Denna form av 
modellering kräver noggrann utplacering av verticer för att hålla kurvor jämna 
och för att utnyttja edge loops och edge rings till sin fördel. 
   Denna metod ger rena ytor utan bucklor med en lätthanterad mängd polygoner 
och kräver istället för texturer endast att modellen blir utjämnad vid 
renderingstid.  
   Modellens topologi kan dock begränsa möjligheterna att skapa avancerade 
former eller defekter vilket leder till att modellen ser för ”ren” och ”perfekt” ut. 
De kräver därför oftast komplettering med displacementmapping eller 
bumpmapping för att bryta upp de perfekta ytorna med defekter som till 
exempel repor, tillslagna hörn eller liknande ytskador.   
   Artister på Industrial Light and Magic valde, vid tillverkandet av 
Transformersfilmerna, att texturera robotarna mer slitna än deras ”bil-form” för 
att öka realismen på deras renderingar2. (bild1) 

 
Bild1 - exempel på en modellerad modell (bilden till höger är kompletterad med 

texturer för att förmedla defekter på ytan)  

2.2 Skulptering för bakning till displacement 
Denna metod används för att skapa former som inte är möjliga att skapa med 
lågupplöst topologi dvs. organiska former som lättare kan definieras på ett 
skulpteringsliknande tillvägagångssätt. Karaktärskulptering är en typisk 
kategori där denna metod används. (bild2) 
   För att sedan kunna animera dessa modeller krävs en optimerad modell med 
utarbetat topologi, likt hardsurface-modellernas topologi. Modellen måste därför 
retopologiseras och sedan få sin detalj nerbakad i en textur. 
   Ska modellen inte animeras kan man istället decimera modellens geometri utan 
att ta hänsyn till dess topologi för att senare baka en displacementmap till den. 
Decimering, jämfört med retopologisering, kräver mycket mindre arbetstid men 
ger tillfredsställande resultat för statiska modeller3.  
   För att återskapa sin högupplösta skulptur vid rendering måste den 
retopologiserade modellen tesseleras med hjälp av den bakade texturen. 
   Med denna metod kan man skapa all detalj som modellen kräver, från de stora 
formerna till små porer. Prestandamässigt blir detaljskulptering fort tungt för 
hårdvaran och det kan därför vara ett bättre val att måla vissa detaljer i texturer 
istället. 
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Bild2 – exempel på en skulpterad modell 

2.3 Displacementmapping i 2D 
Denna metod används för att skapa ytdetalj på en redan befintlig yta. För att 
kunna måla displacement i 2D måste en mesh/uv finnas.  
   Denna textur målas i gråskala vilket vid renderingstid blir till geometri (bild3). 
Detta är ett effektivare sätt att jobba med högfrekvent ytdetalj jämfört med 
skulptering av högfrekventa detaljer. Högre upplösning går att uppnå genom 
denna metod jämfört med skulpterings/bakningsmetoden4. 
   Genom att måla en gråskalig bild kan bildmanipulering utnyttjas vilket gör det 
lättare att utnyttja fotografier, efterarbetning av displacementmappen och att 
arbeta i lager. Bild3 visar ett exempel på displacementmapping. 

  
Bild3 – exempel på displacement 

2.4 Bumpmapping i 2D 
Likt displacementmapping i 2D målar man denna textur på en befintlig mesh/uv. 
Istället för att förflytta geometrin likt displacement så vinklas ytans normaler för 
att ge intryck av ytdetalj som inte finns5. Detta är endast ett fusk för att minimera 
renderingstider. Därför används denna metod endast till ytdetalj som inte 
påverkar siluetten och inte behöver kasta skuggor. Nedan visas en rendering av 
en displacement- och en bumpmap rendering. Renderingarna är näst intill 
identiska men renderingstiderna skiljer dem åt. (bild4). Normalmapping är en 
liknande metod där normalerna riktas om genom en textur, men i denna rapport 
kommer jag att använda bumpmapping som ett samlingsnamn för båda. 

 
Bild4 – jämförelse mellan displacement och bump 
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2.5 Shading 
En shader är ett program som applicerar texturer på en modell och definierar 
materialets egenskaper6. Trotts att en shader inte har texturer applicerade kan 
den leverera ett övertygande resultat men ser oftast för ”perfekt” ut.  
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3 Metod 
Eftersom modellering och texturering av digitala objekt går att utföra på många 
olika sätt så går jag i metod-delen igenom studier på en rad olika objekt som jag 
tillsammans hoppas kunna täcka de flesta typer av modeller, för att kunna få ett 
så omfattande resultat som möjligt.  

3.1 Metodjämförelse på realistisk rekvisita 

 
Bild5 – presentationsbild av detta exempelprojekt 

 
Till detta projektexempel (del 3.1) skapades rekvisita som ska interagera med en 
digital karaktär, ”blobben” (bild5). Renderingarna ska compositeras på filmat 
material och jag siktar därmed på fotorealistisk rekvisita. Rekvisitan ska dock 
aldrig vara huvudobjektet i bild och kommer därför inte att räknas som ”hero”-
objekt. Detta ger möjlighet att applicera ”fusk” och ta genvägar för att öka 
produktiviteten men minimera kvalitetsförlust. 

3.1.1 Hardsurface-modellering tillsammans med texturer i st.f. skulptering 
All modellering av objekt i detta projekt är gjort med hjälp av hardsurface 
tekniken. Inte på grund av att det varit det bästa alternativet utan för att inget 
skulpteringsprogram funnits tillgängligt. Dock så fanns flera objekt som skulle 
kunnat dra nytta av skulptering istället. På grund av denna begränsning blev 
textureringsdelen en viktig process för att få dessa objekt att få ett mer organiskt 
utseende. 
   Modellerna arbetades till en nivå där de största vecken ingick i topologin 
medan de mindre och mer generellt placerade vecken målades i en heightmap. 
Personligen tar skulpteringsapprochen mindre tid än 
hardsurface+bumpapprochen och ger bättre resultat (bild6), men detta är 
mycket individuellt och kan vara motsatsen för andra grafiker. Dessutom kan 
pipelines på olika företag kräva att ett visst specifik program utnyttjas och ger 
inte artisten friheten att använda det program artisten helst skulle vilja använda. 
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Bild6 – hardsurfacemodellerad modell jämfört med en skulpterad modell 
 

Att införskaffa ett externt skulpteringsprogram kan därför vara ekonomiskt 
positivt för att sänka antal arbetstimmar för objekt som dessa.  
  Kravet på dessa rekvisitamodeller är beroende av dess upplösning i 
renderingen och eftersom chipspåsen inte syns nog nära kameran så räcker 
kvaliteten som åstadkoms genom hardsurface+bump arbetsflödet (bild5). 

3.1.2 Modellering jämfört med texturering 
Vid modellering av hardsurface-objekt kan edge loops och edge rings begränsa 
eller sakta ner skapandet av panelsömmar, hål eller mönster. Dessa kan många 
gånger skapas mycket enklare och effektivare genom texturering. Ett exempel på 
detta som utnyttjades under detta projekt är de hål som sitter på locket av ett 
saltkar. (bild7) 

 
Bild7 – jämförelse mellan texturerade och modellerade hål 

 
Dessa hål är inte allt för komplicerade att modellerna men är mer tidkrävande än 
att måla 6 svarta prickar i dess textur istället (bump- och colormap). 
Renderingstiden påverkas inte av dessa små ändringar och ses som ett sätt att 
effektivisera arbetstid. 
   Detta är ett fusk som endast kan utnyttjas när detaljen är nog litet i bild 
(mindre än i bild7). 
   För hål, mönster och panelsömmar kan denna metod användas för att 
effektivisera arbetstid och rendering ifall dessa detaljer kräver en högupplöst 
geometri för att återskapa. 

3.1.3 Jämförelse mellan 2d textureringsprogram och 3d textureringsprogram 
I detta projekt fanns endast tillgång till Photoshop som textureringsapplikation 
vilket ledde till tydliga sömmar vid displacementmappning av ”blobben” som 
krävde extra arbete för att åtgärda (bild8). 
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Bild8 – Synligt söm från displacement och en version med fixad söm 

 
   Vid UV-mappning bör man därför vara medveten om modellen ska textureras i 
ett 2D textureringsprogram (till exempel Photoshop) eller i ett 3D 
textureringsprogram (till exempel Mari) för att smart kunna utplacera UV 
sömmar . Ifall displacement målas helt i ett 2D textureringsprogram kommer 
artefakter oftast dyka upp i sömmarna. Därför bör man sträva efter så få sömmar 
som möjligt med acceptans för distorsion i UV-mappen. Om man däremot målar 
sina texturer i ett 3D textureringsprogram kan fler sömmar accepteras på grund 
av möjligheten att måla över sömmarna, vilket ger minskad distorsion i UV-
mappen. 
Detta är en ekonomisk fråga, vad som är mest lönsamt att spendera resurser på, 
mjukvara (3d textureringsprogram) eller arbetskraft (tid till att åtgärda 
sömmarna). Vad är mest lönsamt?  

3.2 UV-mappning, texturering och shading för stiliserade projekt 

 
Bild9 – presentationsbild av detta exempelprojekt 

 
Målet i detta projektexempel (del 3.2) var inte att uppnå realism utan att 
återskapa en stilren miljö, vilket gav en möjlighet till ett annat tillvägagångssätt 
vid texturering. 
   I detta projekt jämförs tillvägagångssättet mellan stiliserad rendering och 
realistisk rendering.  

3.2.1 Skillnad i tillvägagångssätt vid stilisering kontra realism 
I detta projekt blev vi tilldelade Brios CAD-modeller (bild10).  CAD-modeller är 
inte endast modellerade för utseendet, utan också för funktion dvs. insidorna, 
skruvar och skruvhål är också modellerade. Dessutom är modellen 
ursprungligen NURBS ytor som konverteras till polygoner, vilket innebär att 
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meshen är triangulerad och inte ihopkopplad vid alla patchsömmar. Dessa 
specifikationer gör UV-mappning och texturering mer komplicerad än en ren 
polygonmodellerad modell. 

 
Bild10 – En CAD-modell från brio omgjord till polygoner 

 
Budgeten på detta projekt var begränsat vilket krävde ett ”quick and dirty” 
arbetssätt, särskilt eftersom modellerna var så svårarbetade.  
   Istället för att lägga ut en strikt uvmap och måla detaljerade texturer, som ett 
realistiskt objekt oftast kräver, valde vi att snabbt göra en automatisk UV-
mappning och endast noggrant placera ut de faces som kväver klistermärken 
eller trätextur. Eftersom att de flesta plastbitarna har en konstant färg och 
materialkänsla, räckte det med att använd en stökig uvmap med olika konstant 
färgade ”block” i texturen. (bild11) 

 
Bild11 – En briomodells textur och uvmap 

 
Detta arbetssätt tjänade många timmars arbete jämfört med att noggrant UV-
mappa alla modeller men gav ändå ett likvärdigt resultat. Detta arbetssätt ger 
dock inte samma möjligheter vid texturering.   
   De enfärgade ytorna lämnades inte helt texturlösa utan fick en svag bump från 
ett brusmönster som de riktiga brioleksakerna har (bild12) 
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Bild12 – Ett noisemönster applicerat subtilt som en bumpmap på en briomodell 
 

Trotts att modellen hade massor av uv-sömmar syntes inte dessa eftersom 
bumpmappen var tillräckligt subtil, men hjälpte till att bryta upp reflektioner och 
gjorde dem mattare, vilket gav en snyggare rendering. 

3.2.2 Shading 
Eftersom realism inte är ett krav användes i detta projekt Mayas standard 
shaders som till exempel lambert och blinn. Dessa shaders är inte fysiskt 
korrekta men snabbare att rendera. En stor fördel med dessa shaders är att de 
kan, utan extra sampling, skapa matta spekulära highlights7 jämfört med fysiskt 
korrekta shaders som till exempel mental rays mia_material8 och Vrays 
vrayMaterial9. Detta sänker renderingstiderna vid rendering av matta 
reflektioner, men ger en mindre fysiskt korrekt representation. Notera i 
jämförelsebilden nedan att blinnshadern endast gör spekulären matt, men inte 
reflektionerna, vilket är ytterligare ett brott mot fysiska lagar. Mia materialet 
mattar ut både högdagrarna och reflektionerna (bild13). 

 
Bild13 – jämförelse av reflektioner och högdagrar på materialen blinn och mia 

3.3 Tillvägagångssätt för realistiska karaktärer 

 
Bild14 – presentationsbild av detta exempelprojekt 

 
I detta projektexempel (del 3.3) cirkulerar testerna kring denna organiska 
karaktär, för att fokusera på en detaljerad modell med höga krav. Dessa 
renderingar kräver hög realism för att skapa illusionen av en levande varelse. 
   Tillvägagångssättet av modellering för detta exempel var skulptering på grund 
av modellens komplexa former. Denna detaljnivå hade varit väldigt tidsödslande 
att skapa med ett hardsurface tillvägagångssätt.  
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   I modelleringsstadiet valdes de primära och sekundära formerna att 
skulpteras, medan de tertiära formerna och detaljer som lätt kunde stämplas på, 
valdes att göras i textureringsstadiet för att få mer kontroll över dem. 
   Vid modelleringsstadiets slut retopologiseras och uv-mappades modellen för 
att kunna bakas ned till en textur. 
   Ytdetalj för denna modell valdes att delades upp i två texturer, större detaljer i 
dispBroad och mindre detalj i dispFine, för att tillåta kontroll och optimering av 
dessa detaljer separerat från varandra. Detta är en knep för att effektivisera 
arbetstid till shading och ger möjlighet att välja mellan bump eller displacement 
för de olika detaljnivåerna för sig i olika renderingar. I del 3.3.3 till 3.3.5 jämförs 
olika kombinationer av displacement och bump med dessa texturer.  

3.3.1 UV-mapping av en realistisk karaktär 
Ett arbetsflöde som kan optimera texturerings stadiet samt renderingstid är att 
använda ett multipatch-workflow. Detta innebär att dela upp sina uv:s till flera 
uv-rymder. Detta blir användbart när hög upplösning är ett krav. 

 
Bild 15 – jämförelse mellan en single tile UV och en multi tile UV 

 
Fördelarna med detta arbetssätt är möjlighet till högre texturupplösning vid 
textureringsstadiet utan att överbelasta hårdvaran. Grafikkort kan endast ta 
emot texturer upp till en viss storlek10 innan de blir överbelastade. Genom att 
dela upp denna textur till flera texturer ges möjligheten att överskrida denna 
storlek.  
   Dessa 13x4k texturer (bild15) bildar tillsammans näst intill en 16k textur men 
som är mycket lättare att hantera i ett bildbehandlingsprogram och i en 
renderingsmotor som separata bilder. 
   Ytterligare en teknik som ökade arbetseffektivisering är speglade UV tiles, dvs. 
speglade delar av modellen har uvmappats likadant, men är placerade på olika 
tiles (bild 16). Detta gjorde det möjligt att kopiera texturmålning från en sida till 
den andra för att slippa göra dubbelt arbete, men texturerna är inte låsta till att 
behålla symmetrin. 

 
Bild16 – speglade UVs på separata tiles 
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3.3.2 Editering och komplettering av bakad displacement 
Funktionen av en displacement textur är att kunna överföra en högupplöst 
geometri från ett skulpteringsprogram till rendering genom en animeringsbar 
modell och en textur. Detta ger möjligheten att editera texturen mellan 
bakningen och renderingen, vilket kan utnyttjas till att addera, ta bort eller 
förändra bakningen. Ett exempel av detta, är att måla bort artefakter i 
bakningen, som till exempel vita spikes (Bild 17), vilket kan rädda många 
timmars arbete för att åstadkomma en perfekt bakning.  

 
Bild 17 – vit spike i en displacementbakning 

 
Detaljer som till exempel huddeffekter och ärr skulpterades på ett plan, för att 
kunna bakas i 16-bit och sedan användas som stämplar i ett 
textureringsprogram. Detta möjliggjorde enkel utplacering av samma detalj på 
flera ställen (bild18). Detta är likaväl möjligt att göra i ett skulpteringsprogram 
men ger inte samma kontroll till efterbearbetning såsom omplacering, 
bildredigering, skalning och återanvändning till andra texturer. 

 
Bild 18 – Ärr och huddefekter skulpterade på ett plan 

 
Av samma anledningar valdes även ådror att målas i ett textureringsprogram för 
att senare läggas till i den bakade displacementmappen. 
Dessa tillägg till displacement texturen compositerades i Nuke för att behålla 32-
bits djup. Under underrubrik 3.3.4 jämförs skillnaden mellan att rendera dessa 
detaljer som displacement och som bump. 

3.3.3 Renderingsjämförelse mellan dispBroad som displacement och bump 
Valet mellan rendering som displacement eller bump, i detta fall och de fallen i 
3.3.4 och 3.3.5, är mycket beroende av avstånd mellan kamera och objekt. Därför 
jämförs renderingar av den kamera som är närmast objektet för att ge tydligast 
skillnad i testerna. 
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Bild 19 – Jämförelse mellan dispBroad som displacement och bump  

 
Testerna visar att displacement för dispBroad ger ett bättre resultat i siluett och 
än bump, men skillnaden är väldigt subtil eftersom basemashen var relativt 
högupplöst. Renderingstiderna ökade märkbart, med ca. 10 minuter per frame 
(på en Intel i7). I de flesta fall vill man tesselera modellen för att öka 
detaljrikedomen med hjälp av en bakad displacement, men ibland räcker 
bumpmapping. Denna modell har en relativt högupplöst animationsmesh och ger 
därför inte allt för stor skillnad vid displacement med den bakade 
displacementmappen, men tillräckligt stor skillnad för att det ska vara lönsamt 
för resultatet i detta shot. 

3.3.4 Renderingsjämförelse mellan tillägg som displacement och bump  
Av de detaljer som målades i textureringsfasen valdes ärr, vener och stora 
hudrynkor att läggas till i displacementtexturen för att de var tillräckligt stora (i 
yta) och omfattande detaljer för att påverka siluetten. 
Modellen kräver inte extra tesselering än vid användning av endast bakad 
displacement (för att detaljerna är stora nog att inte polygondensiteten behöver 
ökas) vilket inte gör detta tillägg tyngre för renderingen. 

3.3.5 Jämförelse mellan dispFine som displacement och bump  
De tertiära formerna separeras i en annan textur för att tillåta kontroll och 
optimering av dessa detaljer separerat från de större formerna. I detta test 
jämförs dispFine texturen som en displacement och en bump. 

 
Bild 20 – Jämförelse mellan dispFine som displacement och bump 

 
Större visuella skillnader är inte särskilt tydliga, men renderingstiderna ökade 
drastiskt (från 35 minuter till 72 minuter per frame) då tesselering av modellen 
till en finare nivå var ett krav för att detaljerna i texturen skulle bli synliga. Trotts 
detta ser textureren skarpare ut vid användning som bump. 
   Skillnad syns mest i spekulära högdagrar än i de diffusa reflektionerna.  
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4 Resultat 
I bilaga 1 visas en mindmap som beskriver det tankeflöde som jag kommit fram till, 
vid skapandet av digitala objekt och dess detaljer, för att finna den optimala 
balansen mellan arbetstid och renderingskvalitet. Detta är ingen regel och inom 
modellering och texturering finns det alltid flera sätt att göra samma sak. Grafen 
generaliserar objekts högfrekventa detaljer till fyra kategorier: veck, tertiär detalj, 
mönster, hål och panelsömmar och förklarar när man borde välja att texturera eller 
modellera dem. Grafen förklarar också det bästa tillvägagångssättet vid UV-
mappning för olika scenarion. 
 
BILAGA 1 
 
Här listas de resultat som jag kommit fram till under metoddelen av rapporten. 
 
Verktyg för arbetseffektivitet (effektivisering): 

 Texturera tertiära detaljer, panelsömmar, hål och mönster i en bumpmap ifall 
detaljen är omständlig att åstadkomma med topologi och kommer inte att 
synas i en closeup. 

 Använd olika uvlayout beroende på ifall objektet ska textureras i ett 2D eller 
ett 3D textureringsprogram. 

 En stiliserad ”ren” stil ger möjlighet till utnyttjande av automatisk UV-
mapping eftersom det inte kräver extremt tydliga texturdetaljer. 

 Speglade UV tiles ger möjlighet att kopiera textur från en sida till en annan 
för att hålla symmetri. Eftersom båda sidorna inte ligger på samma tile kan 
symmetrin brytas senare i processen. 

 Detaljer som stämplas på flera gånger, bör göras i textureringsstadiet för att 
få tillgång till lageregenskaper och bildredigeringsverktyg. 

 Istället för att sträva efter en perfekt displacementbakning går det att måla 
bort artefakter från bakningen. 

 Efter att en displacementmap bakats ut finns möjligheten att komplettera 
texturen i textureringsfasen med ytterligare detaljer, även om bakningen är 
32-bit. 

 Ifall skulpteringsprogram saknas kan hardsurface modellering och 
bumpmapping användas för att generera organiska modeller. 

 Generera tertiära detaljer i textureringsfasen istället för i skulpteringsfasen 
för att lättare kunna sära dessa detaljer från de primära och sekundära 
formerna och för att inte överbelasta hårdvara. 

 
Verktyg för renderingseffektivitet (optimering): 

 Genom att utnyttja ett multi-tile UV-workflow kan större upplösning 
åstadkommas med mindre (men fler) texturer. Flera texturer, istället för en 
stor, underlättar för renderingen eftersom inga massiva texturer måste 
laddas. 

 Ifall de större detaljerna och de mindre detaljerna är uppdelade i olika 
texturer finns möjligheten att använda den mindre till bumpmapping medan 
den större kan utnyttjas till displacementmapping. 
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 Testa använda alla displacementmaps som bump för att avgöra om 
displacement kan undvikas helt. Detta är varierande beroende av avståndet 
mellan kameran och objektet och modellens polygondensitet. 

 Använd shaders utan texturer ifall: 
o Ytan ska vara perfekt/ren  
o Fotorealism är inte ett krav 
o Modellen inte syns tydligt i bild 
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5 Diskussion 
Genom att skapa en mängd olika modeller och deras texturer under 
examensarbete har jag lyckats sålla fram en rad olika arbetsflöden och tekniker 
som kan vara bra att överväga för optimering av renderingstid och fram för allt 
optimering av arbetstid per objekt. Hur man borde prioritera för att så snabbt 
som möjligt få lämpligast resultat beroende på kraven på objekten.  
   Jag har dock endast kunna dra slutsatser utifrån de modeller som skrivs om i 
denna rapport som långt ifrån täcker alla infallsvinklar.  
 
Jag hoppas att resultatet i denna rapport ska kunna underlätta och tydliggöra de 
olika tillvägagångssätt som jag funnit användbara och ”kartlägga” mitt 
tillvägagångssätt för skapandet av en så bred variation av modeller som möjligt.  
 
Under arbetets gång har några nya frågeställningar uppkommit: Kan man byta ut 
hardsurface modellering i Maya till ett workflow där även 
hardsurfacemodellerna skapas i Zbrush? Zbrush utvecklas ständigt och dess 
möjligheter att skulptera hard surface objekt har förbättras mycket de senaste 
åren. Kanske kommer de att ta över hardsurfacemodellering i framtiden (vilket 
jag skulle uppskatta på grund av min strävan/okunskap att styra topologi). 
Vilka möjligheter finns med procedurella texturer för att detaljera ett objekt? 
 
Några tekniker som jag inte tagit upp som hade varit väsentlig är Ptex (som 
möjliggör texturering utan en uv-mapp) och vectordisplacement (vilket sparar 
en XYZ-vektor istället för endast en distans utåt som valigt displacement 
använder). Med Ptex slipper man lägga ut en uvmap, men kräver att man målar 
texturerna i ett 3d textureringsprogram11. Vectordisplacement gör det möjligt att 
skapa undercuts med hjälp av texturen12 vilket inte är möjligt med vanlig 
displacement texturer.  Dessa tekniker borde undersökas ifall man vill utföra 
framtida, fördjupande studier. 
   Jag valde att inte inkludera dessa metoder för att jag inte har implementerat 
dem i en arbetsmiljö. 
 
Att komma fram till en generell lösning som innefattar skapandet av alla former 
av modeller är en bredare kunskap än det jag dokumenterat i denna rapport. Jag 
tar endast upp några modeller som jag haft möjlighet att skapa under mitt 
examensarbete (och inriktningsprojekt) vilket inte täcker tillräckligt många 
variationer.  
   De tillvägagångssätt som jag dokumenternat i resultatdelen är en individuell 
slutsats och kan se annorlunda ut för andra grafiker. 
   Under mitt examensarbete har jag endast haft tillgång till de programmen som 
funnits tillgänglig, vilket inte är de program som jag vanligtvis hade utnyttjat om 
jag hade haft tillgång till skolans licenser. Detta har påverkat mitt 
tillvägagångssätt på många av modellerna dokumenterade i denna rapport och 
har eventuellt påverkat denna rapports resultat. 
   Dessutom kan vissa företags pipelineuppbyggnad kräva att artisten väljer ett 
specifikt program för modellering och ger inte artisten frihet att välja själv. 
 
De resultat som jag sammanställt speglar dagens tillgångar inom hårdvara och 
mjukvara. Dessa slutsater skulle sett annorlunda ut för några år sedan och 
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kommer att se annorunda ut om några år beroende hur hårdvara och mjukvara 
utvecklas i framtiden. 
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