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Förord 

 
Examensarbetet som ligger som grund till denna rapport omfattar 10 poäng varav 1 poäng 
motsvarar en veckas arbete. Det är ett avslutningarbete på LTUs högskoleingenjörsprogram 
Dataspelsgrafik 120p. 
Vår Uppdragsgivare var Utvecklingsprojektet ”Master Of Tactics” (MoT) som utvecklar ett 
boidsbaserat strategispel i grafikmotorn OGRE10.  

Detta examensarbete var tipsat via mail till alla avgångstudenter av 
programansvarige Arash Vandat.  

Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet, LTU, instutitionen i 
Skellefteå, under 10 veckor  från 22 mars och redovisas 27 maj (2:a juni) 2006. 

Vi vill passa på att tacka våran examinator Patrik Holmlund som gjorde det 
möjligt att vi tre fick göra rapporten tillsammans och inte gav upp. Vi vill också tacka vår 
Programledare Arash Vahdat som gav oss ljus när allt kändes som mörkast. 
 
Skellefteå 23:e maj 2006. 
 
 
 
 
Alexandra Viksten  Thomas Markstedt  Fredrik Norqvist 
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 ABSTRACT 
 
As part of an examination thesis in 15 ECTS points which equals 10 weeks of work, this 
report deals with the importance of planning and good communication before a work begins. 

This report also deals with our failures and gathered knowledge when we 
worked towards a development project; they needed graphical content to their boids based 
strategy game in OGRE10. Already in the beginning problems occurred when our employers 
in Umeå wanted us to do something different than we had agreed upon.  

We’ve learned and used new programs and to generate normalmaps that can be 
used in games. 

Our finished work consists of a collection of low polygon objects, new 
knowledge in different software, and how to work and plan a project before working. 
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 SAMMANFATTNING 
 
Som del av ett examensarbete på 10 högskolepoäng, där varje poäng motsvarar en vecka. 
Den här rapporten går igenom hur viktigt det är med ett planlagt arbete och bra 
kommunikation innan ett påbörjat arbete.  

Rapporten går även igenom våra misslyckanden och lärdomar då vi arbetade 
gentemot ett utvecklingsprojekt; de behövde grafiskt innehåll till deras boids baserade 
strategispel i OGRE10. Redan i början stötte vi på problem och våra arbetsgivare i Umeå ville 
att vi skulle göra något annat än vad vi kommit överens om. 

Vi har använt oss av nya program för att lära oss att generera normalmapps som 
kan användas i spel. 

Vårat färdiga arbete består av en samling lågpolygonobjekt nya kunskaper inom 
olika program, hur man bör planera och arbeta i projekt. 
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1. INLEDNING 

 
Vi vill presentera våran Rapport som en resa genom våran exjobbs tid. Vår Rapport blir lite 
annorlunda eftersom större delen av vårt examensarbete innehöll problem. Därför kommer vi 
att skriva precis som det var. Mer diskussionsanpassad rapport, där vi redovisar vad som gick 
fel, varför det blev så och teoretiska lösningar över hur man hellre skulle ha gått till väga. 
Vi kommer även att ta upp vad vi lyckades åstadkomma trots motgångarna. 
 

1.1 PROBLEMET (UPPGIFTEN)  
Vår uppgift så som vi tolkade den i början bestod av att göra koncept och modellera en massa 
lågpoly-objekt som dessutom skulle vara normalmappade till ett strategispel. Vi skulle få 
välja tidsålder å design helt fritt.   

Att vi sedan blev ombedda att göra ett stort antal animationer enligt deras invecklade 
animations-system till deras obefintliga gubbar med obefintliga skelett gjorde inte saken 
bättre. Koncept skulle sedan göras av någon annan och build av spelet skulle vi få senare. Vad 
vi inte visste var att builden skulle vi få 1 vecka innan redovisningen, den saknade dessutom 
stöd för normalmapping och editor. 
 

1.2 BAKGRUND 
P. behövde gubbar, objekt och animationer till deras OGRE10 baserade Strategispel som 
använder sig av boids-kod till AI. Vi tyckte det verkade intressant och fritt, vi valde då detta 
som vårt examensarbete.  

• Individuella mål är att lära sig olika delar som behövs vid speltillverkning.  
  

• Projektmålet är att ha färdiga modeller och fungerande animationer.  
 

• Att skapa / designa grafiskt innehåll till ett spel. 
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1.3 FÖRKORTNINGAR/ ORDLISTA 

OGRE = Object-Oriented Graphics Rendering Engine. Läs mer enligt referens 10. 
Maya = 3d-modellerings program. 
Photoshop = Bildredigeringsprogram. 
Boids = Algoritm för att simulera flockbeteende i kod. 
Z-brush = 3d skulpterings program. 
Melody = program gjort av nVidia för att generera normalmaps m.h.a. en hög- och en 
lågpolygon modell. 
Normalmapping = metod att öka detaljrikedom på lågpolyobjekt, läs mer enligt referens13. 
Polygon / Trianglar = en enskild yta på en 3d modell. 
Loddade /LOD = level of detail (flera varianter av modellen med olika mycket detaljer).  
Ritplatta = verktyg för att kunna rita med penna direkt i datorn. 
Heightmap = textur som m.h.a. gråskala genererar höjder på ett plan. 
IRC = Internet relay chat, för att chatta med varandra, med möjlighet att samtala i grupp 
samtidigt. 
ICQ = I seek you. Chattprogram.  
Build = En version av kompilerad kod, i det här fallet en spelmotor 
Plugin = litet program el. script som används i större program 
UV-mappning = bestämma position för en texturs placering på ett 3d-objekt 
Parenta till jointer = få ett objekt att följa med ett skeletts rörelser 
Skinning = Man binder fast ett skelett till en 3D-modell och bestämmer hur mycket skelettet 
ska påverka modellen på olika positioner. 

 
P = vår uppdragsgivare 
S = vår kontaktperson, praktikant hos P.  
Då vi inte vill hänga ut dessa personer låter vi de vara anonyma. 
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 2. GENOMFÖRANDE 
 
Vi var beredda att jobba efter följande schema eftersom tidigare erfarenheter pekar på att man 
bör jobba i följande ordning: 
 

– Koncept / design 
– Modeling 
– UV/ Texturing 
– Skinning  
– Rigging 
– Animation 
– Mapping (normalmapping / parallaxmapping) 
– Shading 
– Hi/ Low poly modeling 

 
Vi tog för givet att även i detta projekt skulle vi arbeta i denna ordning och skrev en 

temporär Tidsplan (se bilaga nr 6.5). I väntan på att P. skulle justera den enligt hans 
önskningar och erfarenhet. Han gjorde dock aldrig detta, utan kom med ett senare förslag om 
att ha en veckoplanering (som aldrig heller uppföljdes annat än från vårt håll med våran 
veckoblogg 9.) 
 

2.1 UPPDELNING  
Vi hade ingen bestämd uppdelning av arbetet i brist på definierat arbete av P. Utan gjorde det 
vi kände och tyckte var relevant till arbetet. 
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2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Till en början så ville P. att vi inom gruppen skulle komma överens om vilken sorts design, 
tidsålder och stil demot skulle använda sig av.  

Vi ritade några tafatta försök till koncept där vi blandade medeltida europeisk stil med 
asiatisk samuraj och ninja stil.  
Senare ändrades detta till att det skulle rymmas inom ramen ”historiskt korrekt”. 
Vi gick då igenom all relevant referensmaterial de samlat på sig de senaste 3 åren. Eftersom 
de hade ett stort utbud av bilder på rustningar och attribut från 1200-talet tog vi då hänsyn till 
detta och valde att inrikta oss på 1200-tals europeisk medeltida stil och design. 
Vi fick nu reda på att någon annan skulle göra koncept, då tänkte vi använda 
referensmaterialet som grund till våra kommande karaktärsmodeller, i väntan på de riktiga 
koncepten.  
 
P. ville att vi skulle börja med att göra testanimationer. Vi hänvisades till att animera om en 
befintlig ”gubbe” som deras praktikant hade modellerat och skinnat. Men "gubben" vi skulle 
göra testanimationerna på var felvänd (inte vänd mot X som krävs i deras build), och hade en 
massa fel i de redan befintliga animationerna. Dessutom skulle vi sätta oss in i deras 
animations system. Reglerna var att animationerna skulle ha en längd gånger konstanten 0.4 
sekunder. De skulle sluta och börja i samma pose, sammanlagt ca.180 animationer. Vi var då 
tvungna att skapa en ny temporär gubbe redan första veckan. Det kändes ganska bortkastat att 
sätta animationer på vår temporära ”gubbe” som ändå måste göras om, få ett nytt skelett, 
skinnas och animeras om. 
 

Efter några dagar så insåg vi att detta är ett arbete som tar längre tid än 10 veckor och 
definitivt längre tid än en vecka som P. tyckte. Vi sa att vi inte ville göra animationerna, det 
kändes bortkastat eftersom det bara var testanimationer eftersom P. hade lovat oss att vi skulle 
göra ett exjobb som skulle hjälpa oss att få ett bra portfoliomaterial. Dessutom hade vi inte 
antytt att vi var intresserade av att animera när vi till en början tog kontakt med dem.  

Vi uttryckte vårt missnöje och fick nu nya instruktioner. Vi skulle nu bara modellera 
objekt till världen. 

• Ruiner (normalmappade och loddade). 
• Soldater (normalmappade och loddade). 
• Rustningsdelar (normalmappade och loddade). 
• Vapen (normalmappade och loddade). 
• Världsobjekt (ex. tunnor lådor murar div. saker). 

 
För att underlätta Normalmappning så bestämde vi oss för att lära oss Pixologic Z-brush14. 
Detta tog ungefär en vecka att sätta oss in i programmet.  

Någon vecka senare skickade S. en länk till ett Photoshop-plugin4 för att generera 
normalmapps. 

Så vi Modellerade, z-brushade och texturerade. 
Eftersom det kommande demot skulle innehålla en rustningsbytes funktion så ville P. att vi 
skulle undersöka hur det är möjligt även få detta att fungera.  Se bilaga nr 6.4. 
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2.2.1 KOMPLIKATIONER 

Som det framgår ovan så hade vi en hel del komplikationer med P. och S. dels för att det 
saknades relevant dokumentation som design dokument. Tidsplan. Projektplan, som vi kunnat 
ta del av. Brist på definierade arbetsuppgifter. 
 

2.2.1.1 KOMMUNIKATION 
Inom gruppen har vi god kommunikation dygnet runt via en IRC kanal och ICQ. 
Dessutom satt vi i klassrummet varje dag. Kommunikationen till Umeå var desto sämre. 
Vi hade bara direkt kontakt med S. via ICQ. P fick vi nå via mail. Ibland kunde det dröja 
en vecka innan man fick svar. 
 

2.2.1.2 ALL BRISTANDE KUNSKAP/ERFARENHETER 
P. hade inte god kunskap att fungera som bollplank till oss, alltså att ge oss råd om hur vi 
skulle gå tillväga med arbetet. Därför sattes S. på den uppgiften. Vi saknade kunskap om 
Normalmappning, Z-brush14, loddning, generering av heightmaps. Vi borde även ha varit 
bättre på att kunna kritisera och ifrågasätta våra arbetsuppgifter. 

 

2.2.2 TEORETISKA LÖSNINGAR 
Vi fick i uppgift att lösa hur man skulle kunna byta rustning på soldater på ett effektivt och 
snyggt sätt. Vi funderade och kom fram till att vad som nämns på bilaga 6.4 där. Vi hade 
tyvärr inte möjlighet att testa detta i praktiken.  

Vi tror att normalmappning av gubbar var en bra lösning men inte normappning på vart 
enda objekt i hela spelet. Då detta kräver mycket datorkraft. 
Ex. ett hus 3000 trianglar, ej normalmappad kräver nog mindre datakraft än vad ett hus på 109 
trianglar (loddad) gör med normalmap. 
Vi tror att det är bättre att unna objekt fler trianglar än att normalmappa dessa då det krävs 
stora normalmappar för att få det att se bra ut. Ska dessutom en loddad version ha 
normalmappar så misstänker vi att detta bara är bortkastad prestanda. 

Det verkar även som att normalmappar funkar med överlappande UV. Då mayas 
highquality rendering funktion visade detta resultat på en modell med överlappande UV Fig1. 
Dock när man renderar samma modell får man detta resultat Fig 2. Vi vet tyvärr inte om detta 
funkar i deras build och OGRE 
 

Fig.1              Fig.2 
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 2.2.3 PRAKTISKA GENOMFÖRANDEN 
Fredrik har tagit fotografier för att få texturer. Det har Alexandra också gjort. Vi har lärt oss 
Z-brush14 för att generera normalmappar. Vi har brukat våra ritplattor (Wacom tablets) för att 
få mer känsla i arbetet och vackrare texturer. Vi har modellerat i Maya, texturerat i 
Photoshop, genererat normalmappar med Photoshop, Maya och Nvidias Melody. 
 
Hur vi gjorde Normalmapps 
 

• vi skulpterade i z-brush med utgångspunkt från lowpoly modellen. 
• Den subdividades upp.  
• Skulpterades. 
• Exporterade sedan en lowpoly och highpoly 
• Detta togs in i maya 

– Man softade edges. 
– Genererade en normalmap från highpoly modellen till lowpoly modellen. 

• VIA SURFACE SAMPLER i Mayas modify flik. 
– Kopplade sedan normalmappen till normalkameran i shadern. 
– aktivera highquality rendering mode för att sedan kunna se normalmappen på 

modellen  
• via fliken shading i viewport. 

 

 
 
 
Vi har genererat heightmaps i följande program: 

WorldMachine 
Terragen 
Freeworld3d 
Ogre paging landscape2 map editor binary release 
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 Vi provade dessa program efter att S. tipsat oss, han brukade tipsa oss om ett nytt 
program ungefär en gång i veckan. Då vi bara testade gratisversionerna så kunde vi inte 
utnyttja programmens fulla potential, vi kunde maximalt generera 512x512 heightmaps, inget 
större. Programmen var ungefär lika svåra att använda, undantaget WorldMachine, vars 
gränssnitt påminde om ett filmredigeringsprogram vi använt tidigare och kunde med. Det 
gjorde även de finaste heightmapsen. 
 
SpeedTree provade vi aldrig, vi fick en 3dMax-plugin av S. men tyvärr så sitter vi med 
Maya. 
 

2.2.3.1 LOGG  
Vi har fört Veckovis Blogg9 varje Torsdag över vårt arbete via Blogger8. 
Där har vi kortfattat skrivit vad som har hänt under den gångna veckan och vad vi planerat 
inför den kommande. 

 

2.2.3.1.1 Thomas 
 Se Bilaga THOMAS 
 

2.2.3.1.2 Alexandra 
 Se Bilaga ALEXANDRA 
 

2.2.3.1.3 Fredrik 
 Se bilaga FREDRIK 



8

 
3. SLUTRESULTAT OCH LÄRDOMAR 

 
Vi har trots problem lärt oss följande saker: 

• Vi har alla lärt oss grunderna i Z-brush14 och diverse program som vi nämner i våra 
referenser. 

• Hur man genererar normalmaps 
• Vikten av en bra planering, kommunikation gentemot uppdragsgivare i allmänhet. 
• Värdet av att kunna säga nej, inse sina egna begränsningar såväl också ens 

arbetsgivares.  
• Att då kunna ifrågasätta, kritisera och kräva Feedback. 
• Vi har gjort en samling av lågpoly objekt som kan användas till spel och även till våra 

personliga portfolios. 
 
I framtiden kommer vi nog att granska företag ganska väl före vi söker jobb. 
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4. DISKUSSION 

 
Vi hade ingen möjlighet att testa normalmappar kontra polygoner och se vilka som gav finast 
resultat för minst datorkraft då vi inte fick någon build i tid. Våra möjligheter att testa 
heightmaps var kraftigt begränsade, av samma anledning. 

Något som vi aldrig fick någon klarhet i var huruvida vi kunde använda överlappande 
UV:ar eller om dessa skulle ställa till kaos i OGRE.  

Något som de varit noga med ända sedan projektstarten var den historiska korrektheten. 
Därför blev vi väldigt förvånade när P. plötsligt ville ha ett troll. 
 
 

4.1 SLUTSATSER 
Vi har inte uppnått det vi ville, Vi har blivit bittra då vi inte kunnat uppnå vår fulla potential 
under den här tiden. Vi hade hoppats på bättre resultat från resten av projektet med ett spelbart 
demo med en editor som slutprodukt och vi känner oss lurade av P,  som i vårt tycke inte 
uppfört sig professionellt. 

Vi har fått deltaga i ett projekt som inte har fungerat så bra som man skulle ha önskat.  
 
 

4.2 VAD SOM KUNDE GÖRAS BÄTTRE 
• Kontakt med Programmerare i projektet.  
• Bättre koll på vad som finns och vad som behövs 
• Snabbare och tydligare svar på frågor. Bättre kommunikation. 
• En build vid utlovad tid. 
• Bättre planering redan innan examensarbetet inleddes från P.s sida. Gentemot 

examensarbetarna. 
o En total omstrukturering av P.s krav och direkta arbetsdirektiv med klart 

uppställda mål även ett design dokument och tidsplan, hade varit att föredra. 
Bättre specificering på att göra-listan.  

• Vi borde ha ställt större krav på arbetsgivarna. 
• Mindre uppgifter åt gången. Hade kanske varit bättre att lägga all tid och energi på 

vissa saker än att tänka på mer och mer grejer hela tiden. 
• Bättre konstruktiv kritik och respons på inlämnade saker. 
• Vi borde tagit reda på vad som skulle göras innan vi gav oss in i projektet 

o Tyvärr så ändrades det som skulle göras efter en tid 
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4.3 SUMMERING 

Om det varit mindre problem, missförstånd och saker hade flutit på, hade vi sannolikt haft 
mer arbetsglädje, högre arbetsmoral, kunnat möta våra mål och presterat mera. Trots detta så 
lyckades vi åstadkomma rätt så mycket. Många nya lärdomar om arbete i, och kring projekt. 
Arbete på distans kräver hög nivå av kommunikation för att fungera smidigt och utan 
missuppfattningar. 
Detta arbetet var något för fritt och ospecificerat för att man skulle nå några goda resultat. 
Vi fick under projektmötena ständigt mer förslag på vad som skulle göras, vilket gjorde 
projektet omväxlande. Men i slutändan kändes det som att de egentligen hade en förhoppning 
på att vi skulle ha hunnit ett helt spel på 10 veckor mer än att kunna jobba ordentligt på vissa 
bitar.   
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5. REFERENSER 

 
Vi har använt oss av följande referenser: 

1. http://www.mayang.com/textures/ 
2. http://www.photo.net/stock/browse 
3. http://www.travelgrotto.com/ 
4. http://developer.nvidia.com/page/tools.html 
5. http://www.sxc.hu/ 
6. http://www.accustudio.com/ 
7. http://www.Google.com – bildsök - http://www.google.se/imghp?hl=sv&tab=wi&q= 
8. http://www.blogger.com 
9. http://motgrafik.blogspot.com/ 
10. http://www.ogre3d.org 
11. http://en.wikipedia.org/ 
12. http://www.monitorstudios.com/bcloward/resources_textures.html 
13. http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping 
14. http://pixologic.com Digital tutors introduction to 3D : Zbrush basics 

 

5.1 PROGRAM 
Vi har använt oss av följande program och plugins: 

• Alias Maya Unlimited 7.0 
o MJpolytools 
o GIjoe 

• Pixologic Zbrush 2.0 
• Adobe Photoshop CS2 
• OGRE-exporter 
• OGRE modelviewer 
• nVidia Melody  
• Sharp Construct 
• Freeworld 3D, 
• Worldmachine 
• Ogre Paging landscape2 Map-editor binary release 
• Terragen 

 
5.1.1 OGRE.  
 
En gratis spelmotor som det är enkelt att importera modeller till från Alias Maya och 3D-
studio MAX. (kanske bättre till 3Dstudio MAX, med pluginet oFusion, där man kan se direkt 
hur det man skapar kommer att se ut i OGRE)  
Dock så hade vi inte någon licens för detta utan använde oss av Maya-Ogre-exportern och 
OGRE-modelviewern istället. 
 
Den build som vi fick av P. hade en heightmappad värld på 513*513 pixlar, en colormap och 
en detailmap på 512 pixlar. 
Skyboxen bestod av 6st bilder (512*512 pixlar) i en zipfil.  
Inget stöd fanns för animationer, normalmaps, eller någon typ av editor för att kunna placera 
ut våra objekt i miljön. 

http://www.mayang.com/textures
http://www.photo.net/stock/browse
http://www.travelgrotto.com
http://developer.nvidia.com/page/tools.html
http://www.sxc.hu
http://www.accustudio.com
http://www.Google.com
http://www.google.se/imghp?hl=sv&tab=wi&q=
http://www.blogger.com
http://motgrafik.blogspot.com
http://www.ogre3d.org
http://en.wikipedia.org
http://www.monitorstudios.com/bcloward/resources_textures.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping
http://pixologic.com
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6. BILAGOR 

 
Följande bilagor: 
6.1 Thomas arbete 
6.2 Alexandras arbete 
6.3 Fredriks Arbete 
6.4 Påklädningsmetoder för Polygon karaktärer 
6.5 Tidsplan



13

 6.1 THOMAS 
Har modellerat grundmodellen av gubben med relativt korrekta proportioner. 
Jag har även lagt ner någon dag på att leta relevanta referenser på objekt i deras dokument. 
Gjort tre olika highpoly-soldater, genererat normalmaps av dessa. Dock så texturerades ej 
dessa seriöst då man inte visste om gubben dög hos testgruppen. 
 
Modellerat och texturerat följande objekt 

• väderkvarn 
• ruin 
• bucklare 
• brunn  
• lådor 
• tunnor 
• spade 
• högaffel 
• stegel 
• trumma 
• stenar 
• murar 
• lie 

 
De flesta av dessa saker var tvungen att UV-mappas om då vi övergav normalmappning på 
objekt, när vi nu kunde utnyttja mer UV-utrymme i och med att vi använde oss av 
överlappande uv. 
 
Modellerade en bur på 40 trianglar för att testa en ”visibility texture”. Dock så vet vi inte hur 
sådant ser ut i deras build. 
 
De flesta inspirationsbilder är tagna ifrån googles bildsök7 då P. inte hade direkt med några 
världsobjekt i deras referensmaterial. 
 

 
 

• Brunn : 256 tris, Color, bump. 
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• Stegel 150 tris, 
• Buckler 198 tris, col, spec 
• Lie : 124 tris 
• Spade: 82 tris 
• Pitchfork: 113 tris 
• trummor : 180 tris 
• bur: 40 tris 
• Galge: 388 tris 

 

 
• Ruin: 579 tri, color, normalmap. 
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• Väderkvarn: 393 trianglar, colormap, bumpmap. 
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• tunnor: 70 tris st. 
• lådor: 12 tris st, 53 tris på de trasiga 

 
Alla texturer är 512x512 pixelar. 

 
Testade program och plugins: 
OGRE-exporter, Pixologic Z-brush, OGRE modelviewer, Generera normalmaps (med Maya, 
nVidia Melody & Photoshop.), Sharp Construct, Freeworld 3D, 
Worldmachine, Ogre Paging landscape2 Map-editor binary release, Terragen, Trees of 
pangea, Testade att byta ut deras soldater med egna modeller i deras build. 
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6.2 ALEXANDRA 

Jag har ritat koncept som försvann under projektets gång. Dels för att man inte 
tog reda på dem, för att någon annan skulle göra koncept och det ändrades hit och dit. Ett i 
photoshop där jag tänkte framföra känslan av en kommande strid.  

Den andra var ett skissat koncept över en 
medeltida fotsoldat. Till detta tog jag hjälp av all relevant 
bildmaterial som låg på deras FTP. Veckan där vi skulle göra 
testanimationer bildades grundgubben. Jag tog då hjälp av 
Thomas grundgubbe som hade de rätta proportionerna och 
storlek som S. ”gubbe” (som inte gick att använda). Den UV-
mappades och fick ett temporärt joint skelett. Sen skinnade 
jag dem så bra som möjligt, för att sedan underlätta 

kommande testanimation så la jag på IK-handles men insåg att flera jointar i skelettet var 
felvridna. Ungefär samtidigt så bestämde vi oss för att inte göra testanimationer (nämns i 2.2 
TILLVÄGAGÅNGSÄTT). 

Bestämde mig då för att göra en naken normalmappad människa som skulle 
användas som modedocka för alla rustningsdelar samt även till eget portfolio. 
   
 

 
Z-brushad highpoly version. 

Ca 1 miljon trianglar 
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Normalmapp på grundgubben (1000 trianglar) 

 
  Jag lärde mig snabbt grunderna i Z-brush men trots det stötte jag på en del 
komplikationer, hade problem med att ju mer detaljer som adderades i Z-brush så blev sidorna 
inte symetriska. Provade då att göra en ny gubbe men det blev likadant. Tillsist lärde jag mig 
att använda funktionen ”quick resym” i Z-brush. Vilket hade besparat mig mycket tid och 
arbete, om jag kunnat det från början. Jag provade även att generera normalmapps i maya på 
ett huvud men fick konstiga skarvar. Detta berodde på att mina normaler på grundgubben inte 
var mjuka. 

 
 

 Konstiga skarvar. 
 
 
Grundgubben ändrades senare under projektets tid 
och UV mappades om eftersom att UVn inte 
utnyttjade sitt utrymme tillräckligt bra. Fick sedan 
börja om från början med z-brush. Dock är den 
nakna gubben klar och normalmappad nu. 
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 Pga. att det inte fanns någon tillfällig lösning för hur vi skulle göra med rustningsbytes-
problemet så modellerade jag 3 st. hus. Varav ett jag bestämde mig för att arbeta vidare på 
och texturera. Det blev ett hus på 3000 trianglar. 

 
 

  
 
 

 
Som referens hade jag bilder från travelgrotto3. 
Renderat med GIjoe. 
 
Jag har även modellerat ett troll, lite rustningar, vapen och ruiner som jag inte har texturerat. 
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6.3 FREDRIK 

 
Har modellerat, UV-mappat, texturerat och normalmappat 
De flesta av objekten nedanför har fått normalmap gjord i Photoshops normalmap-plugin. 
 
Har modellerat, UV-mappat och texturerat 

• Fyra olika murbitar (en fristående, en 90 graders sväng, två raka) 
• Två olika kyrkstockar 
• Två olika stenkors 
• Fyra stycken baner, standar, flaggor, eller vad de nu heter 
• En bronslur 
• Två olika runstenar 
• En väderkvarn 
• En kyrkport utan kyrka, tänkt att användas som ruin 
• En get 
• Ett långhus 
• En spikklubba 
• En påk 
• En Morakniv 
• Ett vikingasvärd 
• Ett tvåhandsvärd 
• En liten yxa 
• En stor yxa 
• En hillebard 
• En långbåge 
• Ett armborst 
• En ringbrynja 
• Ett bröstharnesk 
• Två Brigandiner 
• En rund sköld 
• En droppformad sköld (kite shield) 
• Fem hjälmar (en bascinet, två runda hjälmar, varav en har nässkydd, en hjälm som ser 

ut som ett UFO och en till som jag inte vet vad den heter men den ser häftig ut) 
• En handkanon 
• Ett staket 

 
Har modellerat och UV-mappat 
En culverin (Kanonrör, lavett, hjul, kärra) 
En bombard (modellerad efter Mons Meg) (kanonrör, lavett, hjul) (kanonröret är texturerat) 
En borg 
 
Har fotat en hel del texturer. 
Har testat Zbrush 
Har testat flera program för att generera heightmaps, gillade WorldMachine bäst. 
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En hjälm med nässkydd                          en hjälm utan nässkydd  

                        
Bascinet                                                                           Yxor 

   
 

 
Morakniv                                                                          Påk 

  

 
Hillebarder (den högra inte UV-mappad)                                 Armborst 
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Svärd 
  
 

 
Spikklubbor (den högra inte UV-mappad) 
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Handkanoner med olika mycket detaljer 
 

 
Långbåge 
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Rundsköld    Två stycken brigandiner 
 

 
Droppsköld    Bröstharnesk 

 
Ringbrynja 
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En hjälm    En till hjälm 
 

 
En culverin
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En bombard 

En portal utan något annat   En kastmaskin (trebuchet) 
 

 
En mycket historiskt inkorrekt raketramp Ett träd 
Som jag gjorde när jag var less på medeltida saker
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En get 
 

 
En bronslur    Diverse banér, flaggor, vimplar 

 
Ett långhus    En väderkvarn 
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Två kyrkstockar 
 

 
Bitar av mur
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Två stenkors                Staket (det mittersta har dålig UV-mapp 
 

 
Runsten (gjord efter Ledbergsstenen)  Runsten (gjord efter sten på Gotland) 

 
En borg, gjord på två olika sätt, vet inte vad som var bäst för deras demo
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  6.4 Teoretiska för och nackdelar med olika påklädningsmetoder 
för polygonkaraktärer i Master of tactics. 
 
Parenta kläder till jointar 
FÖRDELAR 

• Enklast att modellera.  
NACKDELAR 

• Svårt att undvika att kroppen går igenom rustningen vid olika rörelser. 
• Det blir mycket extra polygoner (med gubbens alla polygoner under och rustningens 

ovanpå). Går dock kanske att lösa på programmeringsnivå. 
 
Normalmappa alla olika möjligheter som finns. 
Kanske att man har olika normalmappar och texturer för olika saker på grundmodellen. 
FÖRDELAR 

• Det blir enklast sätt för animatören. 
NACKDELAR 

• Det blir inte så grafiskt tilltalande/detaljrikt när allt har samma form.  
• ofantligt många olika normalmaps som kanske inte ryms i RAM? 

 
Olika grundfigurer med olika normalmapps 
Kasta på en massa olika utrustning ändra grundmodellen så dessa passar att generera 
normalmapps av. 
FÖRDELAR 

• Snyggast 
NACKDELAR 

• Dock inte så trevligt för den som ska skinna och animera det hela om modellerna 
skiljer sig för mycket. 

 
Problem med normalmappar på karaktärerna  
Om man ska lägga alla högpoly detaljer på en figur, och ändra grundfiguren så dessa saker 
passar, kommer Maya att hänga sig. Det klarar inte av miljontals trianglar när man ska 
generera normalmapps.  
Ska man dela upp modellen och generera normalmapps av olika delar kommer man att få fula 
skarvar. Möjlighet är att bara göra highpoly modell med bara några hundra tusen trianglar 
(max 1 miljon), det blir dock inte så snyggt som man skulle kunna önska. 
 
Slutsats 

• Att parentera hjälm och axelskydd. 
• Normalmappa alla övriga olika möjligheter som finns.  
• Att man har två olika modeller: 

o En för långa kläder  
o En för korta. 

 
Men vi ser det här mer som ett ansvar för programmerarna att finna en lösning när det 
kommer till kritan så är det de som skall koda. 
 
Detta är tyvärr bara en teoretisk testning då vi inte har någon build att testa de olika 
metoderna i. Vi har heller inte något skelett att animera. 
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 6.5 TIDSPLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


