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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver ett antal olika visualiseringstekniker som testats med hjälp av 

3ds Max Design 2012, Revit Architecture 2012 samt Photoshop CS5. Syftet var att ta reda på 

om de kunde användas vid interiör visualisering och hur de används. Projektet grundar sig i 

att White Arkitekter AB arbetar med utvecklingen av sitt blivande kontor i Braxen 3 och de 

ville testa de olika teknikerna i utvecklingssyfte i samband med designutveckling av kontoret. 

Visualiseringsteknikerna beskrivs utifrån vad de kan användas till och vad de har används till 

i de tre olika scener som byggts upp med hjälp av programmen, men även hur arbetsgången 

fungerade. Viss jämförelse mellan olika tekniker och olika sätt att utföra samma tekniker har 

gjorts.  

Till en början beskrivs hur modelleringen av scenerna har gått till. Efter det beskrivs de 

tekniker som används för att utveckla de tre olika scenerna och för att nå ett resultat i form 

av ett antal slutrenderingar som sedan redovisas i resultatdelen.  

Slutsatsen som drogs var att alla de tekniker som beskrivits är tillämpbara för interiör 

visualisering rent praktiskt, men de kanske inte är tillämpbara av tids- och kostnadsaspekter. 

Sedan diskuterar författaren kring teknikernas användbarhet och åsikter som utvecklats 

kring teknikerna och arbetsgången under arbetets genomförande. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ordlista 
Modify – en flik som innehåller olika verktyg som kan användas för att förändra byggd geometri i 3ds 

Max Design, exempel på verktyg är Edit Mesh och UVW Map 

Lathe – ett av verktygen som kan användas för att ändra geometri i 3ds Max Design 

Arces – en bågformad linje 

Background Switcher och Crome Ball Shader- vertyg i 3ds Max Design som hittas i Material editor. 

Ambient/Reflective Occlusion- en shader i 3ds Max Design som hittas i Material Editor  

Chamfer Box- en geometrisk form som är möjlig att skapa i 3ds Max Design 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

White Arkitekter AB ska utforma sitt nya kontor i kvarteret Braxen 3 i Linköping. Det har 

lagts mycket tid på att utforma grundidén för designen på kontoret då det är företagets 

ansikte utåt. Samarbetet för det här projektet började med en tre veckor lång praktik som en 

uppstartsperiod för det kommande examensarbetet. En preliminär planritning och idé fanns 

hos White och vissa delar av kontorets fysiska innehåll modellerades under praktiken för att 

kunna vidareutveckla idéerna kring utrymmets utformning. Under några veckors uppehåll 

mellan praktiken och starten av examensarbetet utfördes uppdateringar av planritningarna 

av Whites egna arkitekter och en hel del nytt material togs fram av dem för att tydliggöra 

deras mål med vissa av utrymmena. Det som sedan kvarstod var den slutliga bearbetningen 

och designen av alla separata delar på kontoret, därför är det med detta examensarbete tar 

sin början. 

Inför starten krävdes en genomgång av den planerade utformningen av kontoret. 

Planritningen (se figur 1) studerades noga tillsammans med tänkta flöden och rörelser inom 

utrymmet, se figur 2. Olika delar av kontoret kommer att spegla de olika årstiderna vilket 

visas i figur 3. Även de olika idéerna kring väggelementen inne i kontoret studerades noga då 

de är en viktig del av designen, se figur 4. Efter att underlaget gåtts igenom var det dags att 

börja jobba i nästa fas, den fas som genererat denna rapport. 

 

Figur 1. Planritning över Whites planerade kontor i Braxen 3. Källa: White Arkitekter AB, Linköping 
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Figur2. Tänkta rörelseflöden på kontoret illustrerade i rött för primära och blått för sekundära. Källa: White Arkitekter AB, Linköping 

 

Figur3. Tänkta årstidsteman för de olika utrymmena i kontoret. Källa: White Arkitekter AB , Linköping 

 

Figur4. Tänkta idéer kring kontorets innerväggselement. Källa: White arkitekter AB, Linköping 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utforska vilka olika visualiseringstekniker som kan användas vid 

interiör designutveckling. Tanken är att processen och arbetet som läggs ner ska hjälpa 

White i sin designprocess så att de ska kunna fatta utvecklande beslut kring utformandet av 

kontoret. Målet är att vid slutet av arbetet ha ett antal fotorealistiska bilder som speglar den 

slutgiltiga utformningen av de aktuella rummen. Det som kopplar samman målet med syftet 

och anledningen till valet av tekniker är Whites egna mål med det utförda arbetet. De ville 

utforska ett antal tekniker som de visste existerade men som ingen på kontoret aktivt 

arbetade med. De ville utforska arbetsgång och effekt för att sedan kunna utnyttja de 

tekniker som känns mest aktuella för att utveckla deras visualiseringsarbete. Därför kom det 

här projektet in som ett passade experiment för alla parter. 

1.3 Frågeställning 

Vilka tekniker kan användas vid interiör visualisering? 

Hur kan dessa tekniker användas? 

1.4 Metod 

Till en början sker en genomgång av grundläget där den gamla planlösningen i Revitmodellen 

kommer att göras om och uppdateras för att stämma överens med de nya beslut som fattats 

inför starten av arbetet. Efter det kommer olika delar av kontoret att visualiseras med olika 

tekniker i 3ds Max Design 2012 och med hjälp av Photoshop CS5. Dessa steg kommer att 

behöva upprepas allt eftersom nya beslut kring modellen kommer fattas. För att utföra 

dessa tekniker kommer en mängd information hämtas från bland annat Autodesks egna 

material och externa föreläsare, men även från andra typer av källor. 

1.5 Avgränsningar 

För att inte rapporten ska bli för omfattande har baskunskap kring programmen som 

används i rapporten förutsatts. Ytterligare avgränsningar har gjorts kring antalet tekniska 

metoder för att begränsa rapportens storlek. Eftersom White Arkitekter arbetar med Revit 

Architecture, 3ds Max Design och Photoshop CS5 så valdes dessa programvaror som grund.  

Alla renderingar kommer att göras med renderingsverktyget Mental Ray. 

1.6 Källor 

Många av källorna som används i rapporten är Internet-baserade, men trovärdigheten anses 

vara hög då de i några fall har namngivna författare som jobbar inom yrket och då 

teknikerna som beskrivits i källorna har testats för att få fram de resultat som finns i kapitel 

3. Vissa av källorna har dessutom föreläst åt Autodesk som är företaget bakom programmen 

som använts. 
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2. Visualiseringstekniker tillämpade i kontorsscener 

2.1 Modellering av kontorets interiör 

För att ha en stabil grund att börja med behövdes en komplett 3d-modell av kontorets inre. 

Den yttre strukturen med bjälklag, ytterväggar och fasad fanns tillgänglig från början av 

projektet. Programmet som användes för att modellera såväl grunden som resterande 

innehåll i 3d-modellen var Revit Architecture. Med hjälp av planritningen och en del 

idéskisser som tagits fram av White Arkitekter AB kunde kontorets inre börja modelleras. 

Vissa föremål behövde modelleras från grunden och till det användes Revits 

modelleringsverktyg Familjer. I vissa enstaka fall modellerades föremålen direkt i 3ds Max 

Design. För att förenkla arbetet har även vissa 3d-modeller av färdiga möbler från olika 

möbelföretag importerats in i modellen. 

2.1.1 Familjebygge i Revit Architecture 

Familjebygge i Revit Architecture kan bland annat användas till att specialutforma olika typer 

av objekt, för exempel se figur 5. Det går att bygga flera varianter av samma föremål i en och 

samma modell och det går även att skapa dem parameterbaserat. Denna teknik har multipla 

användningsområden och för en utförligare beskrivning kring Familjer, se bilaga 2. 

 

Figur 5, Väggelement till köksscen, Revitfamiljmodell 

 

2.1.2 Modellering i 3ds Max Design 

Ibland kan 3ds Max Design utnyttjas för att göra enklare modeller av olika föremål istället för 

att använda Revit Architecture. I en av scenerna som byggts har det önskats en hög 

produktspecifik detaljeringsgrad för att få en lämplig slutrendering, men alla företag har inte 

3d-modeller av sina produkter. Det finns dock en teknik som undersöktes under arbetet med 

projektet för att överkomma detta och som visade sig fungerade väl. 

De flesta företag har någon form av 2d-ritning eller måttbeskrivning så till att börja med 

används AutoCad Architecture eller motsvarande för att skapa en ritning över halva 

föremålet. Efter det så importeras ritningen in i 3ds Max Design. Där markeras alla linjer som 

löper längs med samma x, z eller y-led och ModifyLathe används. För att uppnå det 
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korrekta slutresultatet kan roteringsaxeln behöva flyttas till det aktuella rotationscentrumet 

som valts. Axeln hittas under Lathe. Om linjerna från ritningen är riktade åt olika håll krävs 

att detta görs i flera steg för varje riktning. Med den här tekniken finns möjligheten att skapa 

3d-modeller av vilka föremål som helst till en scen med hög exakthet. Noteras ska dock att 

denna teknik inte fungerar på alla geometrier eftersom föremålet roteras kring en axel. Det 

innebär att till exempel arces blir trattformade istället för rörformade med den här tekniken. 

 

2.2 Köksscen 1 

Målet med framtagandet av den här scenen var att utveckla en färdig planlösning och design 

av utrymmet. Scenen exporterades som en FBX fil från Revit och länkades sedan in i 3ds Max 

Design. All geometri som syns i figur 6 utom fönsterförvaringen skapades i Revit och 

fungerade som en bas i scenen. I figur 9 syns slutrenderingen som gjordes innan 

efterbearbetningen med Ambient Occlusion. Förutom teknikerna som beskrivs i rapporten 

användes bland annat Edit Mesh, UVW Map och några olika geometrier för att slutföra 

scenen. 

 

Figur6. Första provrenderingen av köksscenen, innan kameravyn justerades.  

 

2.2.1 Gyllene snittet med hjälp av Safe Frames 

Ibland när en bild ska komponeras så utgår skaparen från det så kallade Gyllene snittet1. Det 

är en teknik som används bland annat vid bildkomponering och fotografering. Det innebär 

att föremål som önskas ligga i betraktarens fokus placeras enligt ett rutnät av tredjedelar. 

För exempel se figur 7. I 3ds Max design finns ett hjälpmedel som kan användas för placering 

av kameran efter olika typer av ramar. Verktyget kallas Safe Frames och finns under Views 

Viewport configurations Safe Frames. Ett av användningsområdena kring verktyget är 

att det kan används som stöd vid anpassning kring Gyllene snittet . Om inställningarna som 

visas i figur 8 används så kommer ett rutnät att dyka upp i viewport och på så vis är det 

                                                           

1
 http://www.ne.se/gyllene-snittet  2013-05-13 
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möjligt att kunna komponera en blivande rendering lättare.  Den här tekniken utnyttjades 

för att placera kameran i köksscen 1. 

 

Figur 7 Illustration av gyllene snittet Källa: Se källförteckningen 

 

Figur8, Visar inställningar hos Safe Frames för att se Gyllene snittet rutnätet i viewporten. 

2.2.2 Växtväggen 

I köket på kontoret är tanken att det ska finnas en växtvägg, även kallad ”green wall”. Det 

finns flera olika sätt att skapa växtlighet i en scen. Det finns olika sätt att skapa den med 

hjälp av 3d-verktyg, till exempel genom att importera färdiga modeller. Det är också möjligt 

att använda Photoshop för att lägga in den med ”klipp och klistra” möjligheterna som finns i 

programmet. För att illustrera den väggen användes i detta fall ett så kallat plug-in program. 

Det fungerar som ett tillägg till 3ds Max Design. Det som användes till köksscenen var Itoos 
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Forest Pack.2 Plug-in programmet installeras och efter att ha omstartat 3ds Max Design dök 

det upp som ett tillägg under gardinen för Geometry i den högra menyn. För den här 

scenens utseende användes tre olika typer av gräs och tre olika typer av blommor. Något 

som noterades kring Forest Pack var att det tar upp mycket data vilket gör att scenen tar 

lång tid att rendera färdigt så fort scenen växer något i storlek. Ett alternativ till detta är att 

göra en kopia av scenen och i kopian radera all geometri utom växterna från Forest Pack och 

rendera dessa i en separat fil och sedan lägga till dem på slutet med hjälp av Photoshop. På 

så vis kan tid sparas. 

 

2.2.3 Bakgrund med hjälp av ”High Dynamic range” bilder 

High Dynamic range bilder som även förkortas HDRI eller bara HDR kan utnyttjas till 

bakgrunder i scener i 3ds Max Design.3 ”Strålningsbilder även kallade High Dynamic range 

Images används för datauppsättningar som fångar en större dynamisk spännvidd än vad som 

kan visas på en skärm.” Citatet är fritt översatt från engelska till svenska. Nedan finns även 

originalet.  

”Radiance Image File (HDRI) (*.pic, *.hdr) Also known as high dynamic range images (HDRI), 

radiance image files are used for high-contrast data sets that capture a greater dynamic 

range then can be displayed by a monitor.”4 

Det finns många sätt att använda HDRI på. För den oerfarne kan det vara komplicerat att få 

bildfilens placering tillfredställande när den används som bakgrund. Det fanns att en teknik 

kunde förenkla det arbetet. Den innebar att bildfilens kvalitet och egenskaper behölls 

samtidigt som appliceringen förenklades. 

Tekniken som användes och som gav bakgrundsresultatet i figur 9 bestod av tre delar. En 

”Background Switcher”, en Crome Ball shader, och HDR bildfilen konverterad till jpeg format. 

Tillvägagångssättet finns beskrivet i denna källa.5 Det finns olika typer av tillämpningar för 

bakgrunder. Det finns bland annat en teknik som utnyttjar bakgrunder till mer än bara 

utseende, läs mer om det i kapitel 2.3.1 Daylight Analysis. 

                                                           

2
 http://www.itoosoft.com/downloads/forestpack.php 2013-04-29 

3
  Mastering Autodesk 3ds Max Design 2011 av Mark Gerhard och Jeffrey M. Harper kap.14 s.740, stycke 2 

4
 Mastering Autodesk 3ds Max Design 2011 av Mark Gerhard och Jeffrey M. Harper kap.13 s.675, stycke 6 

5
 http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-E2F302D9-4BA0-40E9-

844B-96429994C452.htm,topicNumber=d30e507884  2013-05-13 
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Figur 9. Slutlig rendering utan redigering (utan Ambient Occlusion pass) 

 

2.2.4 Ambient Occlusion  

Ambient Occlusion Pass är en teknik i 3ds Max Design för att skapa mer djup i en bild genom 

att generera skuggor som bildas mellan olika föremål. Det fungerar som ett renderat lager 

som läggs ovanpå originalscenen i Photoshop med hjälp av multiply. För det här försöket 

användes tekniken som beskrivs i tillhörande källa6. Till en början lades ett mental ray 

material till i Material Override. Det hittas under: 

Render Setup ProcessingMaterial OverrideEnableNoneMaterialsMental Ray 

mental ray. 

Sedan dras mental ray Material till Material Editor och den kopplas samman med en 

Ambient/Reflective Occlusion under fliken Surface component. Inställningarna justerades 

sedan hos Ambient/ Reflective Occlusion. Det var några olika saker som främst noterades 

när denna teknik undersöktes. Den första var att exponeringen måste stängas av för att den 

ska fungera. Det andra är att alla fönster måste döljas då skuggor aldrig bildas på fönster så 

får det bilden att se onaturlig ut om de är kvar vid renderingen. De inställningar som främst 

justerades hos Ambient/Reflective Occlusion var Max Distance och Samples för att uppnå 

den mjukhet i skuggorna som eftersöktes samt för att få med alla de detaljer vi ville skulle 

finnas i bilden. Efter att Ambient Occlusion pass hade renderats såg den ut som i figur10. För 

slutgiltigt resultat se kapitel 3 figur 21. 

                                                           

6
 Autodesk Universitys kurs från 2008 med Chris Bullen. Kursen heter Mental Ray Magic. 
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Här undersöktes även en annan teknik för Ambient Occlusion för att kunna jämföra 

resultatet baserat på tidsåtgång och arbetsflöde. Den andra tekniken innebar att Ambient 

Occlusion aktiverades i varje enskilt material i Material Editor och då räknades Ambient 

Occlusion med direkt i slutrenderingen istället för att göras som en separat rendering.  

Tidsåtgången vid försöket visade sig vara samma vilket inte följde den teorin som fanns 

innan försöket där det antogs att tekniken skulle ha längre renderingstid. Även om det aldrig 

uppmättes exakt så var uppfattningen av tidigare renderingar att den första beskrivna 

tekniken tog betydligt kortare tid. Detta borde dock skilja sig beroende på olika sceners 

storlek och antalet material vilket gör det svårt att göra en generell bedömning. Däremot så 

skiljde sig teknikerna åt i arbetsflöde. Den första metoden konstaterades som mer 

användbar för det här projektet baserat på just arbetsflödet. Med den tekniken är det 

möjligt att rendera scenen helt klar och sedan laborera med Ambient Occlusion flertalet 

gånger i mindre steg tills det tänkta slutresultatet nåtts. Den andra tekniken innebär att det 

måste startas en ny slutrendering av hela scenen varje gång en justering ska göras i Ambient 

Occlusion, den metoden ansågs därför inte tillämplig i det här projektet. Av samma 

anledning skulle slutsatsen kunna dras att den senare tekniken inte är tillämpbar för någon 

större scen då det kräver för mycket tid totalt sätt när arbetsgången och renderingstiden 

läggs samman. 

 

 

Figur 10 .Ambient Occlusion Pass över köksscenen. 
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2.3 Kontorslandskapsscen 

Målet med den här scenen var att få en känsla av utrymme och storlek samt att få en uppfattning om 

hur ljusinsläppet upplevs och för att kunna testa tekniken Daylight Analysis. Denna fil har länkats in i 

3ds Max Design med samma metod som Köksscen1. 

2.3.1 Daylight Analysis  

Daylight Analysis är en teknik som finns i 3ds Max Design för att analysera ljusförhållanden i 

en scen eller i en byggnad. Då denna teknik är mycket avancerad är den för omfattande för 

att beskriva utförligt i denna rapport. För att få veta mer om hur tekniken tillämpas i 

praktiken finns det en mycket bra rapport kring detta som är skriven av Pierre-Felix Breton 

och Marion Landry som heter Daylight and Lighting Analysis with Autodesk 3ds Max Design 

2010. 7Här kommer endast möjligheter med tekniken att beskrivas och vad tanken är att den 

ska utnyttjas till i kontorsprojektet. 

I en scen som i det här fallet innehåller arbetsstationer kan det ibland vara av intresse att 

studera ljusförhållandena. Om dessa studeras under genomsnittligt väderförhållande för den 

aktuella platsen under olika tider på året och under olika tider på dygnet kan det visa de 

absolut sämsta naturliga ljusförhållandena som finns på arbetsplatsen för att kunna lättare 

besluta kring mängden artificiellt ljus som behövs för att uppnå kraven på arbetsmiljö som 

ställs på projektet.   

Det gjordes ett försök för att testa på teknikens grunder som resulterade i några 

renderingar. Ljuset är mätt i enheten lux men värdena anses inte vara korrekta värden då 

alla aspekter kring tekniken inte hann beaktas. Tanken var att undersöka om det gick att få 

fram ett ljusvärde på skrivbordsytorna i scenen för att då veta hur mycket mer ljus som 

måste tillföras för lämplig arbetsbelysning. Analysen är också till för att i framtiden kunna 

hjälpa kunden att marknadsföra utrymmena i huset för potentiella hyresgäster. Anledningen 

till att scenen ser annorlunda ut till utseendet beror på att i den här typen av analyser kan 

man endast använda vissa typer av 3ds Max Design material och fokuset ligger endast på att 

materialen har korrekt reflektion och därför spelar inte utseendet någon roll. För att se 

resultatet av försöket se Kapitel 3 figur 24 och figur 25.  

 

2.3.2 Volumetric lighting pass 

Volumetric light pass är ett sätt att skapa illusionen av fysiska ljusstrålar. Detta görs på en 

liknande process som med Ambient Occlusion Pass. Det renderas helt enkelt en speciell 

Volumetric light rendering av samma scen som den normala renderingen görs av. Det finns 

flera olika tekniker för att skapa den här typen av illusioner, men här används en metod som 

                                                           

7
 http://aucache.autodesk.com/au2009/sessions/4933/AU2009_DV208-1-Daylight-and-Lighting-Analysis-With-

Autodesk-3ds-Max-Design-2010.pdf   2013-05-20 
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beskrivits av Ramy Hanna8 9 som visat sig fungera. Det var den enda tekniken som hittades 

som var relativt lätt att förstå.  

Till en början placerades ett antal spotlights utanför de fönster som ljuset skulle komma in 

igenom. Dessa lampor är källan till de ljusstrålar som kommer lyftas fram. Här användes 

sedan en så kallad Parti Volume Shader. Den hittas under  

RenderingsinställningarRenderingCamera ShadersNone Parti Volume Shader 

För att kunna redigera inställningarna hos Parti Volume Shader så dras den in i Material 

Editor. Då kommer det upp en lista med olika inställningar. Det noterades även ett villkor 

som finns kring den här typen av teknik. För att få renderingen att fungera behöver det 

finnas en fysisk geometri bakom ljuskällorna eftersom tekniken endast fungerar i inneslutna 

områden. Detta kan lösas genom att innesluta hela objektet i en transparent sfär. Något 

annat som noterades var att ljuset inte kan tränga igenom fönsterglaset, därför måste de 

fönster som ljuset ska passeras igenom gömmas under renderingen. 

 Första försöket som gjordes kan ses i Figur 12.  För att utveckla figur 12 så riktades scenens 

spotlights snett nedåt, ljusstyrkan hos spotlighten ökades även tillsammans med att vi 

justerade Parti Volume Shaderns Scatter Color i dess inställningar. Detta gav resultatet som 

visas i figur 13, men trots det uppnåddes inte den önskade effekten. Ljusskenet behövde bli 

mer transparent så resterande fönster fortfarande syntes tydligt genom skenet. Detta 

uppnåddes i figur 14 genom att inställningen Extinction ändrades till ett ännu mindre värde 

än grundinställningen. Efter det tredje försöket (figur14) testade vi att sammanföra 

grundscenen med Volumetric Light Pass renderingen och fann då att de stora fönstren i 

scenen fick problem med överexponering, samt att det var svårt att urskilja stråleffekten när 

ljusstrålarna föll in för nära kameran i vyn. Därför gjordes justeringar som lede fram till 

figur15 Som är den Volumetric Light Pass som användes i den slutliga bilden som kan ses i 

kapitel 3. 

För att sammanföra den slutgiltiga grundscenen (se figur 16) med Volumetric light pass 

användes en funktion i Photoshop som kallas screen (se figur 11) som används när 

Volumetric light pass läggs över som ett nytt lager. För det slutgiltiga resultatet se kapitel 3 figur 

20. 

                                                           

8
 http://www.ramyhanna.com/2009/03/parti-volume-shader.html 2013-04-29 

9
 http://www.ramyhanna.com/2010/02/volume-pass-in-mental-ray.html 2013-04-29 
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 Figur 11 Figuren visar var funktionen i Photoshop CS5 som sammanför de olika lagren på korrekt sätt för Volumetric lighting hittas. 

 

 Figur.12 .Volumetric light pass försök 1 

 

Figur13. Volumetric light pass försök 2, omriktning av spotlights, ökning av ljusstyrkan samt justering av ljushetsläget för Scatter color i 

Parti Volume Shaderns inställningar. 



13 

 

 

Figur14. Volumetric light pass försök 3, justering av inställningar hos Parti Volume shader- Extinction  

  

Figur15. Volumetric light pass försök 4, justering av ljusstrålars väg in i scenen. 

 

Figur 16. Slutgiltig rendering av kontorslandskapsscenen utan Volumemetric light pass. 
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2.4 Köksscen 2 

Denna scen utformades för att kunna studera detaljer kring innehållet i kökets skåpsutrymmen såväl 

som för att testa de visualiseringstekniker som beskrivs i detta kapitel. 

 

2.4.1 Utformning av innertak 

Vid utformningen av innertakets akustikplattor jämfördes två olika tekniker för att visa 

mellanrummet mellan plattorna. Den första tekniken, se figur17 gjordes med hjälp av en cut 

out map, och tillhör då materialets map på det redan befintliga innertaket som fanns från 

Revit modellen. 

Den andra metoden som användes ses i figur18. Här byggdes plattorna med fysisk geometri 

med hjälp av Chamfer Box. Sedan användes verktyget Array för att få en platta att bli flera 

och sitta med ett specifikt avstånd från varandra. Dessa plattor ersatte sedan innertaket som 

gjordes i Revit. Resultatet av denna teknik har påverkats något av tidsbrist då figur 17 och 

figur 18 inte har hunnit göras under exakt samma förutsättningar vilket får beaktas vid 

analys av resultatet. 

 

Figur17 Mellanrum mellan akustikplattor illustrerat med hjäl av en cut out map. 

 

Figur18 Akustikplattor illustrerade med hjälp av Chamfer box och Array. 

 

2.4.2 Z-depth Pass 

Z-depth pass innebär att en del av bilden blir suddig precis på samma sätt som när fokus 

används på en kamera. Det kan bland annat utnyttjas som hjälpmedel för att fokusera på 

specifika detaljer i en scen. Z-depth pass fungerar på ett liknande sätt som den första 

tekniken som förklarats i kapitel 2.2.4 om Ambient Occlusion. Här användes en video som 

källa för tekniken men med vissa anpassningar kring programinställningarna.10  

                                                           

10
 http://www.youtube.com/watch?v=eHxZrDOnQbE  2013-05-15 
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Precis som med Ambient Occlusion Pass så användes material editor till den här tekniken. 

För att starta så öppna Material Editor compact mode. Välj sedan en tom sample slot och 

ändra Diffuse color och reflection color till svart.  Sedan öppnas fliken Self Illumination 

colorfilter för att även den ändras till svart. Efter det under samma flik klickas det på en 

tilläggsruta som gör att en map kan väljas. Välj då en fall off map. Då kommer ett antal nya 

inställningar att bli synliga i material editor. Under Fall Off Type så väljs Distance blend. 

Sedan kan området som ska vara aktuellt i scenen justeras under Distance Blend Parameters 

där avståndet räknas från kameran. När dessa steg har gjorts dras fall of mapen in i rutan 

None under Render setupProcessingMaterial overrideNone och rutan Enable ska vara 

ikryssad.  Innan inställningarna är redo för rendering så behöver exponeringen och 

bakgrunden stängas av. Nu är scenen redo för att göra en Z-depth pass. Rendera bilden och 

för att justera innehållet ändras Distance Blend Parametrarna. När renderingen är klar bör 

den se ut ungefär som figur19.  

För att komponera ihop Z-depth med originalscenen krävs ett antal steg i Photoshop. Öppna 

båda filerna och högerklicka sedan på z-depths lagersymbol och välj duplicate layer. Då 

kommer en ruta att dyka upp och där ändras namnet tillnamnet på originalrenderingen 

under Destination dokument. Efter det så väljs det nyimporterade lagret och går in under 

Selectcolor range, där justeras fuzziness upp till max och sedan klickas select igen men den 

här gången på save selection så sparas det markerade som en egen channel. För att 

färdigställa effekten används sedan Lens Blur under FilterBlurLence Blur. Under Depth 

Map Source väljs den channel som precis skapades. Där kan justeringar göras kring 

sammansmältningen till slutresultatet är tillfredsställande. För det slutgiltiga resultatet se 

kapitel 3, figur 22 och 23. 

 

 

Figur 19 Slutgiltig Z-depth pass för Köksscen2 
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3. Resultat 

Det här arbetet resulterade till slut i ett antal renderade bilder samt insikt och kunskap kring 

hur dessa olika visualiseringstekniker kan tillämpas och hur de fungerar. För kort 

sammanfattning av resultaten för varje teknik se tabell 1. Den första figuren i kapitlet, figur 

20 visar resultatet av kontorslandskapsscenen med en Volumetric light pass. Som bilden 

tydligt visar blev resultatet överexponerat. Med hjälp av försöken som gjordes vid skapandet 

av figur 20 har slutsatsen dragits att denna teknik inte lämpar sig för den typen av scener. 

Det gjordes sedan ett försök att mörka ner originalscenen genom vidare rendering och 

justering av scenens ljusförhållanden för att se om det var möjligt att minska 

överexponeringen. Det tog fortfarande inte bort de problem som fanns och därför 

återställdes ljushetsläget. Med hjälp av detta konstaterades det att tekniken helt enkelt inte 

lämpar sig för scener i det aktuella ljushetsläget utan är mer lämpad för mörkare 

inomhusscener som skulle kunna vara exempelvis konserthallar och kyrkor.  

De sista två figurerna, 24 och 25 visar försöket med Daylight Analysis. Rutnätet med siffror 

som syns över scenen är värden för hur mycket ljus i lux som träffar de aktuella ytorna som 

syns i kamerans vy. Den visar värdet för den första ytan nätet träffar om den skjuts i en rak 

linje ut från kameran. Denna teknik är mycket omfattande och därför anses den endast vara 

lämplig att använda i större kommersiella projekt där belysning har stor betydelse. Tiden 

som läggs ner bakom tekniken gör den helt enkelt inte tillämpar i mindre projekt på grund av 

kostnadsaspekten i jämförelse med nyttan som den genererar.  

Den första tekniken som testades i köksscen 1 var Gyllene snittet med hjälp av Safe Frames.  

Den tekniken anses vara användbar i alla typer av scener. Den är mycket lätt och snabb att 

tillämpa och den är till storhjälp vid bland annat placeringen av kameran.  

Efter det så testades plug-in programmet Forest Pack. Slutsatsen som drogs kring detta plug-

in program är att det inte passar sig till alla typer av scener. Den här tekniken kräver mycket 

data och renderingstiden blir mycket lång. Därför rekommenderas att den endast används 

till projekt som pågår under lång tid där det finns möjlighet att avvara en dator för rendering 

under ett större antal timmar. Alternativet till det är att växterna från plug-in programmet 

renderas på samma sätt som en pass, alltså som en separat rendering som genomförs på 

slutet och läggs ihop med huvudrenderingen i Photoshop. På det viset går det att undvika att 

alla testrenderingar som genomförs blir för tidskonsumerande. I övrigt går tekniken att 

använda i de flesta olika scener och ljusförhållanden. 

I köksscen 1 användes även en HDRI- bakgrund. Denna teknik kan användas till många olika 

scener beroende på vilken typ av utseende på HDRI som finns tillgänglig. De ger en estetiskt 

tillfredställande bakgrund som är förhållandevis enkel att använda. 
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Figur 21 visar köksscen1 med en Ambient Occlusion Pass. Om den jämförs med figur 9 som 

visar samma scen utan effekten syns skillnaden tydligt. I figur 21 syns fler detaljer och 

skuggorna mellan föremål ser mer framträdande ut vilket är målet med den typen av teknik. 

Slutsatsen kring denna teknik är att den kan tillämpas i alla olika typer av interiöra scener 

och alla olika typer av ljushetslägen. Detta har konstaterats genom att prova tekniken på alla 

tre scener som alla har olika ljushetslägen och det har fungerat i alla tre fallen. Något som 

också bidrog till slutsatsen var analysen kring hur tekniken fungerar och att det finns 

möjligheter att justera synligheten och skärpan av skuggorna med hjälp av både 3ds Max 

Design 2012 och Photoshop CS5. Detta ger tekniken en stor anpassningsförmåga till olika 

scentyper. 

Köksscen 2 illustreras sedan i figur 22, med en detalj för tydliggörande i figur 23. Effekten 

syns tydligast i figur 23 där bakgrunden är tydligt suddig i jämförelse med lamporna i främre 

delen av scenen. Här valdes alltså att lägga fokus på köksdelen medan terrassen och 

mötesrummet i bakgrunden ansågs vara av mindre intresse och hamnade ur fokus med 

effekten. Denna teknik är av sådan typ att den kan användas till scener i olika ljushetsläge 

och scener av olika karaktär. Den är framförallt användbar i scener med mycket detaljer för 

att dra betraktarens fokus till de viktigaste detaljerna i scenen. Det var av den anledningen 

den användes i köksscen 2. 

Den sista tekniken som ännu inte tagits upp är de två olika sätten att bygga upp undertaket. 

Under försöken upptäcktes för- och nackdelar med båda teknikerna. Cut out map är smidigt 

för den förändras alltid med takets form. Behöver storleken eller utformningen på 

undertaket ändras var det mycket lätt att göra. Däremot så var inte rutnätet lika tydligt som 

när Array användes. Nackdelen med Array är däremot att det inte finns något enkelt sätt att 

justera den efter att den har gjorts en gång utan att behöva göra om den från början. Det 

gör det svårare att anpassa undertakets storlek på ett effektivt sätt. Båda teknikerna har fler 

användningsområden än de som beskrivits och är tillämpbara i alla olika interiöra scener. 

Alla dessa tekniker som nämnts i den här rapporten är tillämpbara för interiör visualisering 

rent tekniskt, vilket renderingarna i den här rapporten visar. Slutsatsen kring helheten som 

dragits är att det snarare är andra faktorer såsom tidsåtgång och kostnad som kommer 

avgöra om de används då en del av teknikerna tog relativt lång tid att utföra i jämförelse 

med vad de fick för resultat. Det finns också fler tillvägagångssätt än de som beskrivits i 

rapporten för att få liknande effekter, men de som valts ut för testning och tillämpning är de 

som funnits lättast att förstå för mig som författare. Sedan har vissa av teknikerna/verktygen 

även andratillämpningar än de som beskrivits. I övrigt har det konstaterats att det är mycket 

viktigt att ta hänsyn till arbetsflöde för att kunna arbeta effektivt, och att hela tiden fokusera 

på syftet med varje renderad bild. Då vissa bilder har hög tidsåtgång är det viktigt att 

resonera kring det effektivaste sättet att få svar på den frågan som gör att bilden renderas 

från början. 
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Visualiseringsteknik Positivt + Negativt - 

Safe Frames -lätt att använda  

-kan utnyttjas i alla scenförhållanden 

-minimal tidsåtgång 

 

Växtväggen 

 (Itoo Forest Pack) 

-verklighetstroget 

-lätt att använda 

-fungerar till alla interiöra scener 

-Kräver stor datamängd 

-hög tidsåtgång 

Bakgrund med hjälp av ”High 

Dynamic range” bilder 

-estetiskt tillfredställande 

-stor variation 

-fungerar väl vid interiör visualisering 

- kan vara krångligt att 

använda 

Ambient Occlusion -ger mer djup och liv i de renderade 

bilderna 

- möjlig att tillämpa i alla interiöra 

scener 

-stor flexibilitet 

-liten tidsåtgång 

 

Daylight Analysis -användbar vid stora byggprojekt 

-användbart resultat 

- möjlig att använda vid interiör 

visualisering 

- omfattande att lära sig  

- tidskrävande 

-mindre användbart i 

mindre byggprojekt 

Volumetric lighting pass -flexibel 

- möjlig att använda vid interiör 

visualisering beroende på scenens 

utformning och ljusläge 

-omfattande att lära sig 

- tidskrävande 

- inte användbar i ljusa 

scener 

Utformningen av innertak Båda teknikerna har för och nackdelar 

kring flexibilitet utförande och estetik 

 

Z-depth Pass -lätt att använda 

-effektfull 

-passar för detaljrika scener men går att 

tillämpa i alla interiör visualisering av 

scener. 

-smalt 

användningsområde 

Tabell 1. Sammanfattande positiva och negativa resultat kring de utforskade visualiseringsteknikerna 
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Figur20. Kontorslandskapsscen med Volumemetric light pass 

 

Figur21. Köksscen1med en ambient occlusion pass 
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Figur22 Slutrendering av köksscen 2 med z-depth pass 

 

  

Figur23 Detalj över Z-depth effekten på slutrenderingen av köksscen2. 
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Figur 24 Rendering av Daylight Analysis som visar ljussituationen klockan 13.00 den 2 december. 

                        
Figur 25 Rendering av Daylight Analysis som visar ljussituationen klockan 13.00 den 2 maj. 
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4. Diskussion  

Jag tycker att dessa visualiseringstekniker är mycket användbara, men för att mina tankar 

ska bli lätta att följa så tänkte jag följa någorlunda samma ordning som i rapporten. Revit 

Architecture och 3ds Max Design fungerar mycket bra ihop men när scenen började bli stor 

eftersom hela projektet laddades in så kunde 3ds max drabbas av en del krascher vilket 

orsakade att vissa steg behövde göras om. När scenen skulle påbörjas med så tyckte jag att 

det var svårt att veta om min kamera var helt rak i både horisontal-led och vertikal-led och 

var kameran skulle placeras eftersom jag inte kan så mycket inom bildkomponering. Därför 

var den lilla och mycket enkla tekniken med Safe Frames användbar och sparade mycket tid 

och gjorde inställningen av kameran betydligt lättare.  

Trots att det inte var fokus i rapporten så var den estetiska delen av scenerna otroligt viktig 

för mig och för White Arkitekter AB eftersom renderingarna kommer att användas praktiskt. 

Det var en av anledningarna till att en HDRI bakgrund användes istället för den bakgrunden 

som finns till mental ray i köksscen1. Det är också en av anledningarna till att vi testade plug-

in programmet för att göra växtväggen. Min åsikt som baseras på det här arbetet är att den 

tekniken är för tidkrävande med hänsyn till den renderingskapaciteten som användes för att 

kunna användas i större utsträckning vid vidarearbete.  

Något som jag däremot tycker är en av de mest användbara teknikerna är Ambient Occlusion 

Pass. Tekniken ger stor effekt och nytta med hänsyn till tiden som krävs för att genomföra 

den. Det blir stor skillnad på djupet i bilden och den blir mycket mer levande än om Ambient 

Occlusion inte skulle användas. Jag kommer själv alltid att använda Pass-tekniken av den 

anledningen att den i mina ögon är en bättre teknik. Det är lättare att göra finjusteringar och 

du slipper sitta och aktivera Ambient Occlusion i alla material som finns i scenen vilket var 

otroligt många i scenerna som skapats i detta projekt. 

Om vi sedan går vidare för att diskutera kontorslandskapsscenen så tycker jag att Daylight 

Analysis är användbar, men Volumetric lighting är mindre användbar. Daylight Analysis är en 

teknik som är svår, men när du behärskar den kan det vara mycket användbart när du jobbar 

i olika byggnadsprojekt. Att kunna ta reda på belysningsförhållanden i en byggnad under 

året, med tanke på till exempel arbetsplatsbelysning, är bra för alla parter som är inblandade 

i projektet.  Det är bra för arkitekterna som vill ha en bra slutprodukt estetiskt och till kund. 

Det är bra för brukaren som får en korrekt belysning, och det är bra för beställaren som kan 

få hjälp att till exempel marknadsföra sina lokaler. Volume metric lighting fungerar däremot 

lite annorlunda. Jag fick inte resultatet jag hoppades på och har kommit fram till att det 

beror på de faktorer som beskrevs i resultatdelen. Jag tror helt enkelt att min scen var för 

liten och för ljus för att det skulle bli den önskvärda effekten som jag hoppades på från 

början. 

Till sist så har vi köksscen 2 där beskrevs undertak och Z-depth pass. Precis som det beskrevs 

i resultatdelen så fann jag att båda teknikerna hade för- och nackdelar. Men jag måste säga 
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att tekniken med Chamfer Box och Array är den jag kommer använda mest i fortsättningen 

då den gav ett mycket mer verklighetstroget och estetiskt resultat. 

Den sista tekniken är Z-depth. Effekten kanske inte är så ”viktig” som vissa av de andra 

beroende på vad målet är, men det ger en trevlig effekt som kan vara bra att ha vid 

fotokomponering och liknande. För att summera lite vad jag själv har insett vara viktigt 

under det här arbetet så är det att arbeta med smarta arbetsflöden, alltså i vilken ordning, 

och hur du effektivast gör saker så du slipper upprepa dig och spara. Se till att spara på flera 

ställen och ofta, men framför allt är det bra att arbeta på ett sätt som gör att du snabbt kan 

bygga upp din scen i 3ds Max igen utan att det tar för mycket tid. Om det händer din fil 

något så vill du snabbt kunna återskapa den.  
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Figur 1-4 : White Arkitekter AB, Linköping 2013 
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Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a1x-UfW-

AYnR4QTU4YDoAQ&ved=0CC4QsAQ&biw=1816&bih=946#imgrc=f-

URe3wIPbwuKM%3A%3B-

GjZW4PXmFM7tM%3Bhttp%253A%252F%252Fphelt.se%252Fbilder%252Fdavid_tre_03.jpg

%3Bhttp%253A%252F%252Fphelt.se%252Ftag%252Ftredjedelsregeln%252F%3B700%3B442 

, 2013-04-29  
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6. Bilagor 

 

Mental ray magic 

TNBI 80 Tillämpad Byggteknik White Arkitekter AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

mental ray Magic 
Chris Bullen – True Dimensional Studios Inc. 
   

 DV214-1 This session will show some of the production effects available through new and old 
shaders. Again, this will be geared up for the intermediate user. We’ll look at how to create volumetric effects, 
contour renders to create hidden line animations, time efficient methods for motion blur and depth of field, and 
use of ambient and reflective occlusion to create stylized renders, using the new production shaders and an 
example of the workflow. Methods of using mr render elements will also be discussed and examples will be 
shown. I will bring a Victorian gazing ball to create a low dynamic range visualization using the room as a 
backdrop. This will show the users the entire workflow and show how an LDRI can match an HDRI for 
lighting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

About the Speaker: 
Chris Bullen has been specializing in using mental ray for architectural imagery for some time and has been 
teaching in  both the public and private sectors.  He recently help author a book specifically designed for 
architectural animations that is now being translated in several languages and continues to seek new 
methods. 
 

bullen.c@truedimensional.com 
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Contour Rendering 

Let’s get right to it. We’ll first look at contours to create hidden line renders for stills and 
animations. This technique will allow you to not only create stylized renders but will also allow 
you to export your line work in vector format.  

Let’s first examine the procedure and then work through an example. The procedure, in no 
particular order, is as follows; 

1. Turn the option to use contours on 

2. The material(s) of the objects you wish to give the contour effect must have an 
appropriate shader attached 

3. Make adjustments to tune the rendering 

We’ll look at each of these steps and discuss the shaders involved. 

First on the list is to turn the option on. This is done in the Render Dialogue by pressing F10 and 
selecting the Renderer tab, then scrubbing down to the Contours group in Camera Effects 
and enabling them. 

 

There are three default shaders used here, and they are in the order that they are called. The 
default topmost shader is the shader that examines the rendered image to find object edges and 
areas of contrast (this is the Contour Contrast Function Levels shader which is the only 
shader for this application shipping with m 3ds max). This is the shader that mental ray uses to 
decide where contours will be applied in the image. 

The next is the shader that stores the contours created from the first shader (Contour Store 
Function shader). This has no parameters to change and is only offered for third party shader 
development. 

The last shader is the compositing shader that displays the final result (the default is a rendered 
image with contours composited over top). There are three shaders we can use here (the 
default is the Contour Composite shader). The other two will generate contours only (Contour 
Only shader), or vector output (Contour PS shader). 

With the Contours group enabled (and leaving everything at the default), we can move on to 
the material component. 

Enabling contours in almost any material is done by looking in the mental ray Connection 
group usually located at the very bottom of the individual material. There are numerous options 
for shaders here, but for most purposes the Simple contour shader will work the best. 
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The Simple contour shader only has two parameters, Color and Width which is a percentage 
of the final rendered image. This is important as the width is dimensionally dependent on the 
final image size. Usually for video, a width of 0.1-0.2% works best. Larger images may require 
the default width of 0.5% or higher depending on resolution and/or the look you’re trying to 
achieve. 

Now, this can be a cumbersome task if there are a large number of materials in your scene. You 
would have to go through each one to add the Contour shader which is counter productive. 
Luckily there is a Material Override to help in such a case. 

The Material Override is located in the Render Dialogue under the Processing tab. This will 
globally place whatever material we choose to use on all objects within the scene, without 
replacing existing materials. Thus at any point we can create a hidden line drawing of a project. 
Sometimes (as with this example) we may need to abandon the material override and adopt 
another method which is explained later. 

 

This takes care of the initial set-up, now we need to concentrate on adjusting the parameters to 
tune a solution. The following compares the initial scene with a preliminary contour rendering by 
enabling Contours and applying a material override with a Simple contour shader. 

 

As we can see, there are some adjustments to be made. First, and most obvious, is to turn this 
into a hidden line render by removing the compositing we see and only show the line work. This 
is done by setting the Contour Output shader to Contour Only. 

The Contour Only shader allows you to choose the background color (default is white) and also 
choose to have the contours glow (an effect that dulls the crispness of the contour lines) or 
define how the contours of multiple objects will clean up with each other. Both options should be 
turned off. The following image shows the result of the Contour Only shader applied to a 
640x480 pixel image with the default settings. 
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Ok, now we need to tune the image. Firstly the line width is too strong. As mentioned earlier a 
640x480 image can benefit from a line weight of 0.1-0.2%. More concerning is the lack of detail 
we see in the cabinets. This lack of detail comes from a couple of things. The first is how mental 
ray marches the samples in Z-space. This means that mental ray uses a threshold to determine 
how far object edges are from each other in Z-space. Larger thresholds will miss edges in close 
proximity. The other reason we are missing detail is because we lack the contrast required to 
establish an edge. You can see this by comparing areas where the line work is missing with the 
render shown in the previous comparison example. 

Let’s look at the Contour Contrast Function Levels shader. 

 

The Z-Step Threshold is quite high for this scene (83’4”). Let’s bring this down to 3” and 
compare with the previous render.  
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Notice that we can now see the top of the cupboards and the kick of the island is becoming 
more defined. We can continue to lower the Z-Step Threshold until we gain the detail needed, 
but this approach runs the risk of adding black solid artifacts before we can recoup any further 
details. There is another parameter, the Angle Step Threshold, that we can lower to get more 
detail on curved surfaces (like the bull nose on the granite counter top), but this will only take us 
so far. As mentioned earlier we’ll need to modify our method in this example to start regaining 
the details. 

To do this we need to create a new file with a couple material options. Before we were using the 
material override, now we need to assign the override material globally. This will overwrite the 
materials already assigned, but it is the only way we can recoup the detail. Select all the 
geometry and apply the override material. Now we need to look at the areas that are causing us 
difficulty and apply a separate material to them, namely the backsplash and the cupboard and 
stove insets. 

By applying another colored material to them (with contours also enabled), we can generate 
more contrast and create better detailed contours. The following render shows a thinner width 
contour line (0.1%) as well as the method described above. 

 

Creating atmospheric rays 
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Atmospheric rays have been an elusive task for some users in mental ray. I admit that although 
it sounds easy in theory, the actual parameters are a little confusing and unless you get in the 
right ballpark, you may never quite get it. Well, this will hopefully explain how this works and 
what you will need to do to make it efficient. 

Usually atmospheric effects are better employed in compositing, but sometimes you may wish 
to have them calculated in the scene render as they will affect GI. That’s what we’re going to 
look at here. 

Firstly, you need to understand that mental ray simulates the effect of tiny particulate within an 
‘enclosed’ space. I purposely placed enclosed in brackets here because the shader used for this 
effect requires the existence of geometry to work. Not geometry for the effect to interact with, 
which generates the striations you see from atmospheric shadows, but that geometry needs to 
be the backdrop for this effect to work. We’ll see this point illustrated later. 

For now let’s just get the effect. I’ve got a simple scene with a spotlight and a simple plane 
behind it in perspective view. 

 

Now, the shader we need to use is called the Parti Volume shader which is found in the 
Render Dialogue under the Renderer tab in the Camera Effects group. You’ll see a spot to 
enter a Volume camera shader. Click on the None button and apply the Parti Volume shader. 

Without adjusting any parameters I want to show you how this effect is applied. The following is 
the same scene shown above rendered using the Parti Volume shader. (I’ve added a teapot 
under the light to illustrate that you are viewing a volumetric effect). 
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It is important to note that the effect is only seen where there is geometry behind it. The effect 
disappears if there is nothing but background. Also note that the default settings are quite 
pronounced. Let’s find out how to tune this and get a better result for architectural renderings. 

Just like all shader access in 3ds Max, we need to drag an Instanced copy to a slot in the 
Material Editor to adjust the parameters. 

 

The following is an easy to use guide to set up volumetric light effects effectively. 

1. Mode should be kept at 0 as this is the default for creating volumetric lighting. A value of 
1 creates ground fog which then allows the Height parameter to function. 
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2. The Scatter Color is the simulated color of the particulate in the air. You can warm or 
cool a scene by choosing a color that is non grayscale, but in order to achieve a nice 
effect, this color swatch should be as close to black as possible. The default value 
creates an effect that is too strong. 

3. The Extinction parameter is how fast the light is absorbed by the particulate. Higher 
values will generate stronger effects, but will the choke out the light. Usually low numbers 
are required here, especially with GI. 

4. r, g1 and g2 are used to tune the scattering of light in the volumetric effect. g1and g2 are 
the ‘lobes’ that define forward and back scattering of the light within the volume. For 
most instances you can keep these values at 0 which means uniform scattering of light. 
For those tech heads, g1 and g2 is simply either the forward scattering lobe or back 
scattering lobe depending on what value is assigned. Positive values for either 
parameter are for forward scattering. Negative values are for backward scattering and r 
is simply a weighting between the both. r=0 solely favors the g2 and r=1 solely favors the 
g1 parameters respectfully. Simply put more forward scattering enhances the effect, 
more back scattering diminishes the effect. Also note that although we can apparently 
use any value for these parameters, you must keep the values for r between 0 and 1, 
and the values for g1 and g2 between -1 and 1. Other values will generate undesirable 
artifacts. 

5. Non Uniform is to generate noise in the effect that simulates a non-homogeneous 
particulate. This needs high sampling to get the desired results and can be left alone for 
most architectural scenes. 

6. Minimum and Maximum Step Length are the tuners for quality vs. render time.  The 
values are what mental ray uses for ‘ray marching’ which is the minimum and maximum 
a ray can travel before it evaluates the next sampling position. This means that the 
smaller the numbers the better the sample frequency but the longer the render time. I 
recommend starting at larger values (say max=2’ and min= 6”) then slowly drop the 
minimum until you get an acceptable quality and render time. This is an adaptive method 
to keeping the maximum high will be beneficial, however, you may find that to get the 
detail required you will have to drop the maximum value as well. Also important to note, 
the quality is also increased via the render quality settings. 

7. Light Distance is used to optimize area light samples for calculating the volumetric 
effect. It is essentially a fall-off that you define to enable higher sampling rates within the 
radius defined by the Light Distance. 

8. No GI Where Direct allows mental ray to discard the volumetric in its GI calculations. 

9. Lights is incredibly important to increase render times. You should ALWAYS include 
only those lights that you want to generate this effect. Otherwise your render times can 
be through the roof. 
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So there are the parameters in simple terms. Please refer to the power point presentation for 
examples and explanations. 

I stated earlier that this is best done for compositing as it will give us the most control, but 
sometimes it is beneficial to utilize this effect in the rendering itself. Let’s examine the process to 
use this for compositing. 

Start by applying an Override material to all the geometry. The Override material can be found 
in the Render Dialogue under the Processing tab in the Translator Options group. Place a 
material that has no reflections and black. Transparent geometry like windows should be turned 
off along with any indirect illumination. All we’re concentrating on is the volumetric effect. Now 
do a render pass to use in compositing by ‘screening’ the volumetric pass over the background 
plate. This way we can adjust the intensity and look of the volumetric separately. 

 

Motion Blur 

Motion blur should always be used for architectural animations. Not only does it create a 
smoother result from frame to frame, but it also can hide some forms or artifacts from GI. In v3.6 
there is now an HDR Image Motion Blur that we can use to quickly add this effect within 3ds 
Max using motion vectors. I will touch base on how we can do this in compositing towards the 
end of this section. 

One thing that we need to understand is that this is not an accurate temporal motion blur, but 
can give us fast convincing results as long as we don’t have fast rotating linear geometry like a 
ceiling fan. If we are going to use a ceiling fan in an architectural animation, it’s best to place it 
at a slow rotational speed. 

Using the HDR Image Motion Blur is quite simple, just open your Render Dialogue and go to 
the Renderer tab and scrub down to the Camera Effects group and in the Output shader 
assign the HDR Image Motion Blur. It is important to note here that if you wish to use motion 
blur AND the Glare shader, you need to use the Shader List shader and add both. Now, drag 
and Instanced copy of this shader to the Material Editor. For most cases this is fine to use as 
is. If you wish to enhance the motion blur, simply increase the Shutter Duration. This will ‘bake’ 
the motion blur into the rendered frame. Again, because I am a proponent of compositing, you 
can get better control if you were to render this out and do motion blur in compositing. You 
probably noticed that there is a Motion Vector Export shader available in the output list when 
you chose the HDR Image Motion Blur. Although this sounds tempting to use, it is not for us to 
touch. This is a shader that is used by HDR Image Motion Blur and is more applicable in Maya 
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than in 3ds Max. Instead, we turn to the Render Elements to generate a vector map to use in 
compositing. There are a few options available to you depending on your compositing software. 
I use the CC Vector Blur that comes with Adobe After Effects or you can also get the ReelSmart 
Motion Blur plug-in for a variety of compositing programs from www.revisionfx.com. This will 
allow you to use the vector data from the Velocity render element pass to generate motion blur 
at the compositing stage. The only thing you need to understand with using the Velocity render 
pass is to set the Maximum Velocity to a realistic pixel amount. This means that this effect is 
dependent on the render output size. 

 

Similar to what we’ve done above, let’s look at how we can simulate Depth of Field in 
compositing. 

Depth of Field 

Depth of field can be done directly within mental ray. There are two internal methods we can 
use and I’ll explain the most logical one before showing the method to use in compositing. 

mental ray allows us to set up the depth of field directly within the camera settings. To do this, 
simply select or create a target camera within the scene, then in the Modify menu look for the 
Multi-Pass Effect group and enable it. You’ll notice that there is already a Depth of Field 
assigned, but this is not mental rays. To enable mental rays DOF, simply open the fly-out and 
select Depth of Field (mental ray). 

Now there are two things to use to tune the effect, the first is to place the camera target on the 
area of focus. Then adjust the f-Stop parameter to adjust the amount of effect we desire. Higher 
values allow for larger focus areas (ideal for large scenes); while lower values shorten the focus 
areas (this will make the scene scale look small). 

But, it is more ideal to do this in composition than hard coding it into the final frame. To do this 
we need to enable the z-Depth in Render Elements. This will allow us to define where the z-
Depth starts and ends. Make sure to set these values to the extent of your scene. 
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Unfortunately there is a bug at the moment that will blow out your rendered scene when using z-
Depth but we’re only concerned about extracting the z values so you can do a z-Depth pass 
ensuring that your GI is disabled and materials turned off (material override). 

Once done, you can use your compositing program to use the z-Depth pass to generate a DOF 
effect. 

 

In PhotoShop you can use the Filter>Blur>Lens Blur to generate this effect which simulates true 
Bokeh blurring (the effect the shutter of a real camera has on blurring). Most compositing 
packages have a Lens Blur effect which is used in the same way. I will explain the PhotoShop 
method as it does require a few extra steps. 

In PhotoShop, open both the image you want to do a lens blur effect on AND the z-Depth pass. 
Next copy the z-Depth pass into a new Channel in the image document. This is done by 
selecting the z-Depth image (by ctrl-A then ctrl-C) and switching to your image that you want 
the lens effect in and opening the Channels Palette. Create a new Alpha Channel and Paste 
the z-Depth image in. This will disable the RGB channels, and you need to enable them again 
by clicking on the RGB Channel (the Alpha channel will turn off automatically). Now select 
Filter>Blur>Lens Blur and select the newly created Alpha channel as your depth information 
and start playing. 

Ambient Occlusion 

The use of Ambient Occlusion (AO) has greatly improved the speed and quality issues facing 
GI solutions. In fact, its use is so valuable that almost all shaders and materials now have AO 
incorporated into them. The AO found in the Arch & Design material can go one step closer to 
final gathering by using the Exact AO process. This process takes into account the surrounding 
materials and influences the effect to better integrate AO into a GI solution. 

The AO process is very similar to the final gather process, yet it yields smoother more 
consistent results. This doesn’t mean that it can replace FG, but can definitely be used to 
augment it. It can also be used to generate stylized renders. We’ll first examine the process 
then look at how to create a stylized render. 

Standard diffuse AO samples along the geometry surface to detect whether or not a surface is 
within a certain proximity which we can define. If an objects surface does lie within a specified 
proximity, it is said to ‘occlude’ the amount of ambient light from being allowed to reach the 
surface. The closer the surfaces come to each other, the more occlusion occurs. Thus the 
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resulting render appears darker in corners and creases and more importantly where geometry 
comes in contact with other geometry. The illustration below shows a simple ball falling towards 
a plane. The rectangles are used for measurement and are separated equally at 12 inch 
intervals. I’ve set the AO to a radius of 4’ and allowed the ball to drop. As you can see at 5’ 
there is no interaction between the ball and the plane. At 4’ the ball is entering the occlusion 
radius and the effect is almost unperceivable. At 3’ we see the effect become more pronounced 
as the objects get closer together (although still very slight). At 2’ the effect is quite noticeable, 
more so at 1’, and of course quite noticeable at contact. 

 

So imagine this happening for every surface. The following example shows the Great Hall of 
Hogwarts using only AO. 

 

This can have a twofold effect. The first is you can quickly animate a maquette to discuss the 
animation sequence with the client without getting caught up in the materials. Secondly, this can 
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be used to ‘sweeten’ the animation by using it as a compositional pass to enhance shadow 
detail. The following shows how this can apply to the previous image. 

 

To create a simple AO pass, all you need to do is assign a mental ray material to the Material 
Override and place an Ambient/Reflective Occlusion shader to the Surface component. The 
only drawback to this is that you’re stuck with only one global sample radius. To create a 
custom AO pass, you can simply apply mental ray materials to the separate geometry and have 
custom radii for individual objects. This means that objects with minute detail can have less of a 
radius and larger objects more. This is how AO is managed in movies, and you can create 
amazing lighting detail without the overhead. 

Reflective occlusion is similar; however, reflections are diminished in nooks and crannies. 
Reflective occlusion is used to create this effect so as to lower reflection amounts. This is useful 
when you have very reflective environments and the results can be used in compositing so long 
as you render separate passes for reflections. For now you can use this as a second form of 
AO. 

Production Shaders 

The production shaders are incredibly powerful and only really require that you invest in a 
Victorian gazing ball or something similar. It doesn’t have to be large, but large enough to 
capture the environment in sufficient detail (larger globe for lesser quality cameras, and vice 
versa). Also another rule of thumb is that the larger the building is, the larger (higher resolution) 
your mirror ball image should be. 

I will walk you through the technique and its application to put a building in situ. 

First thing you need to do is to go on site to take pictures. I would definitely recommend a good 
camera with a good lens to be able to get all or at least most of the site in one shot. You may 
need to stitch the images together. The other important shot is of a mirror ball placed in roughly 
the same location as the building. For sites that will not allow you to do this you need to capture 
the most of the surroundings. The following illustration will explain. 
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The two images above depict a potential site. The point of view for the rendering will be kitty 
corner from the site (depicted by the eye and field of view). Hollow red rectangle is the building 
site, while the solid black rectangle is an existing building. The purple dot depicts the placement 
of the mirror ball and the green arc the extent of the reflection we’ll see in the mirror ball itself. 
The figure on the left is the proper mirror ball placement if a building doesn’t exist (very rare!). 
The figure on the right is the proper mirror ball placement if a building already does exist. The 
key is to get as much of the peripheral image as possible. Note that in both cases the photo of 
the mirror ball doesn’t have to be taken from the same location as the point of view. You can 
actually get quite close to the mirror ball if you wish (try to keep the size of your reflection as 
small as possible). 

There is still some preparation with the mirror ball that we need to do. The image needs to be 
cropped so the edge of the ball touches all 4 sides of the image. The following shows what the 
mirror ball image should look like. 

 

Now we’ll look at the procedure to use these two images with the production shaders in mental 
ray in 3ds Max. The steps to set this up are a little tedious and as such can be confusing when 
starting out. I’ll lay them out in a logical order to help you learn the process and we’ll look at 
placing a simple teapot on my front lawn. 

1. Start with your textured model you want to place in situ and ensure mental ray is 
assigned as your current renderer. 

2. Place a ground plane under your model to catch shadows. This can be as complicated 
as you wish. The more detail the better, i.e. if there are bollards or a curb or other 
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buildings, you’d be good to model them in to catch shadows as well. I’m not covering 
how to camera match or image model, but would recommend you learn. 

3. Now it makes sense that we want the ground plane to have a matte shadow material 
assigned to it so we can composite. Luckily mental ray now has a new material called 
Matte/Shadow/Reflection that we will use on the ground plane. 

4. Once you’ve applied the Matte/Shadow/Reflection material you’ll see that it requires a 
Camera Mapped Background. Click on the button beside the color swatch and select 
the Environment/Background Camera Map shader from the list. 

5. Now you should be presented with the opportunity to place an image in the Map location 
of the Environment/Background Camera Map shader. This is where you add the 
background plate (the picture you will situate the model into). 

6. We’re going to need an instanced copy of the Environment/Background Camera Map 
shader so place your cursor over the button shown below and right click to bring up the 
menu to Copy the shader. 

 

7. Next, we need to add a Skylight anywhere in the scene. The skylight requires that it 
needs a source to get its color from. By default this is a synthetic sky color. Instead 
choose Use Scene Environment. This should cue you to think about putting an 
environment shader in the environment slot. 

8. Press 8 on the keyboard to open the Environment dialogue. Here you can assign the 
Environment/Background Switcher shader as the environment. In order to gain 
access to the parameters we need to drag an instance of this shader into the material 
editor. 

9. This shader calls for a Background and an Environment/Reflections shader. You can 
paste an instance of the Environment/Background Camera Map into the Background, 
and then click on the Environment/Reflections map button beside the swatch to open 
the Material/Map browser. Look for the Environment Probe/Chrome Ball shader and 
assign it. 

10. This shader requires the cropped image of the chrome ball we made earlier. The only 
thing we’ll need to adjust here is the Multiplier to enable a pleasing illumination level for 
final gather. 
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The shaders presented here will enable us to have realistic reflections and refractions. 
However, refractions for architectural purpose are still lacking. This means that things like 
windows will need to have their IOR set to 1 or else we run into problems of seeing artifacts like 
map edges, or pinched refraction images. This is definitely outweighed by the positives from this 
technique. The only thing we need to do is add the directional light source (if any) like the sun to 
generate accurate shadows. Due to the exposure control and the Daylight system, you’re better 
off to use a standard light or area light to simulate the sun. 
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Sammanfattning	
Den här rapporten handlar om en tre veckor lång praktik som utfördes på White Arkitekter 
AB i Linköping i januari 2013. Målet med praktiken var att fördjupa kunskaper om Whites 
arbetssätt eller egentligen arbetsmetoden på ett arkitektkontor. I målet ingick också att få 
fördjupade kunskaper om hur företaget arbetar med kvalitets‐ och miljöfrågor samt få 
kunskap som krävs för att kunna utföra det examensarbete som jag kommer göra på 
företaget under våren 2013. Detta gjordes genom att börja utforska olika verktyg och 
funktioner i programmet Revit Architecture och 3ds Max men även genom att på olika sätt 
studera företagets rutiner för att arbeta med kvalitet och miljö. Allt detta finns därför 
beskrivet i rapporten. Det som konstaterades med hjälp av rapporten var att förutom det 
faktum att White är certifierade med ISO 9001 och ISO 14001 så arbetar de aktivt med 
frågorna kring miljö och kvalitet . Men också att Revit Architecture och 3ds Max har också 
flera användbara verktyg när det kommer till modellering och utveckling av projekt med 
hjälp av flera olika smarta verktyg. Resultatet av arbetet som gjorts med de olika verktygen 
kommer att användas för vidareutveckling av det aktuella projektet. Några av de saker som 
jag sedan reflekterade över i diskussionen var verktygen användbarhet vid framförallt större 
projekt då det finns stora möjligheter att utnyttja dem så du slipper repetetivt arbete. 
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1.	Inledning	

1.1Bakgrund	
Projektet bygger på att följa och studera hur de arbetar på företaget för att få en bra inblick i 
deras vardag. Företaget är ett arkitektkontor och speciellt fokus kommer ligga på 
byggvisualisering för att förbereda mig inför kommande examensarbete på företaget samt 
att studera företagets miljö‐ och kvalitetsarbete.  

1.2	Syfte	
Kursens mål och syfte är att få en bra bild av hur de arbetar på White med kvalitet och miljö, 
samt fördjupande kunskaper kring skapandeprocessen och hur de bygger sina modeller av 
olika husprojekt. och fördjupade kunskaper i arbetsuppgifterna som görs på ett 
arkitektkontor. Samtidigt som jag kommer tillämpa kunskaperna jag har fått under min 
utbildning på universitetet inom områdena visualisering, matematik och CAD. Målet är även 
att samla kunskap inför examensarbetet och att bredda kunskaperna om kvalitets och 
miljöarbete.  

1.3	Struktur		
Rapporten är en beskrivning över vad som gjorts under praktiken, ihop med vissa arbetssätt 
och verktyg som har använts. De verktyg som användes under praktiken har beskrivits i olika 
kapitel utifrån funktion och vad de utnyttjades till samt fördelar ur andra möjliga 
användarperspektiv. I rapporten beskrivs även White som företag, dess Linköpingskontor 
samt min handledare på företaget. Förutom dessa delar berättas det även om Whites sätt 
att arbetar med kvalitets‐ och miljöfrågor samt iakttagelser kring deras arbetsmiljö. 

1.4	Avgränsningar	
Vissa avgränsningar har behövts göras för att rapporten inte ska bli allt för omfattande. Det 
har inneburit att det har förutsatts viss baskunskap kring programmen som använts samt 
kunskap om vissa termer. I något fall kommer det finnas länkar vidare till ytterligare 
informationskällor för en mer grundlig förklaring. Beskrivning till verktygens funktioner 
baseras också på författarens kunskapsnivå och förenklat för att inte inveckla rapporten för 
mycket. 

1.5	Metod	
Projektet kommer genomföras genom att ha praktik på White arkitekter i 13 arbetsdagar, 
följa deras arbetsschema och titta på vad de gör och hur deras kvalitetsarbete fungerar. Men 
även sitta och arbeta en del med utbildande uppgifter för att få en bättre inblick i hur de 
arbetar och med vilka verktyg. En av anledningarna till att arbetet kommer vara mycket 
självständigt är att det är bättre att arbeta aktivt med processen och verktygen än att bara 
sitta och observera. Arbetet kommer främst ske i två olika program som de använder sig av 
på företaget. Dessutom kommer utbildande videofilmer av olika arbetsmomentet på 
internet att användas för att kunna repetera och få en bättre förståelse för moment som 
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handledaren först har beskrivit. På grund av att handledaren endast pratar engelska kommer 
all inlärning att ske på engelska även om rapporten kommer vara skriven på Svenska. 

	

1.5.1	Schema	
Första veckan: 8de‐11te januari 

Andra veckan: 14de‐18de januari 

Tredje veckan: 21a‐22a januari samt 24de‐25te januari. 

1.6	Källor	
Källorna kommer vara hämtade från internet men mycket kommer vara baserat från mig, 
min handledare och kvalitetsansvarig på Whites kontor. Källorna från internet är framförallt 
Autodesks och Whites egna hemsidor vilka jag tror är väldigt pålitliga. När det gäller 
informationen från mig, min handledare och Helén som är kvalitetsansvarig på 
Linköpingskontoret så finns ingenting beskrivet som inte någon av oss har använt och testat 
själva. 
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2.	Praktik	på	White	Arkitekter	AB	

2.1Företagspresentation	
White arkitekter AB startades av Sid White och PA Ekholm i Göteborg 1951. Då handlade det 
mycket om ”det liv som ska levas i husen”. Sedan dess har företaget utvecklats något enormt 
och har idag 9 kontor på olika platser i Sverige, bland annat Stockholm Göteborg och 
Linköping. Men de har även kontor i Storbritannien, Norge och Danmark. 1990 gick White 
ihop med arkitektföretaget Coordinator som var ett av Sveriges ledande arkitektkontor. 
Stockholmskontoret utvecklades då till Sveriges största Arkitektarbetsplats. 

Idag har White ca 700 medarbetare på sina kontor i och utanför Sverige. Företaget har en 
stor bredd med kompetens inom bland annat Arkitektur, Design, Miljö och Hållbarhet, 
Visualisering och landskap. Denna bredd speglar sig också i deras projekt som innefattar 
bland annat boende, industrier, kontor, kultur, vård och hälsa. 

Företaget i sig är medarbetarägt, så alla som arbetar på White kan också äga en del av 
företaget. Idag är 375 av Whites anställda ägare i företaget. Figur 1‐3 är exempel på projekt 
som White Arkitekter AB har arbetat med och figur 4 är deras företagslogga.1 

2.1.1	Linköpingskontoret	
Linköpingskontoret ligger i centrala 
Linköping och har idag ca 30 
anställda. De har två stycken 
huvuddelar som de inriktar sig mot 
som kallas Hus och Landskap. På 
Landskap så arbetar främst 
landskapsarkitekter och på Hus så 
arbetar en blandning av Arkitekter 
och Byggnadsingenjörer. De har vissa 
projekt tillsammans och vissa projekt 
håller de i var för sig.                                         Figur 1 Referensprojekt som White Arkitekter har arbetat med, 

Källa:http://www.white.se/kompetens/8‐hotell‐och‐kongress , 2013‐02‐04 

2.1.2	Presentation	av	handledare	
Min handledare heter Fouad Khalil, han är 36 år gammal och kommer från USA.  Han har 
arbetat på White arkitekter sedan han flyttade hit med sin familj för ett tag sedan. Han har 
en femårig examen i arkitektur (Bachelor, Architecture) som han tog vid ett universitet i 
Alabama år 2000. Sedan dess har han arbetat som arkitekt i USA, Storbritannien och Sverige 
där han har sysslat med bland annat ”design, detailing, conseptual design and so on.” Han 
har haft ett intresse för 3D, BIM och CAD sedan han var student och han har alltid arbetat 

                                                            
1 www.white.se  
För bildkällor se källförteckningen 
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med digitala metoder. Han har arbetat med många olika typer av byggnadsprojekt men alla 
har varit kommersiella eller institutionella. 

 

 

Figur 2, Referensprojekt som White har arbetat med, Källa: http://www.white.se/kompetens/16‐landskap  , 2013‐02‐14 

 

Figur 3 Referensprojekt som White har arbetatt med, Källa:     http://www.white.se/kompetens/37‐visualisering , 2013‐02‐04                                                   

 

 

Figur 4 Whites logga, Källa: se källförteckning. 
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2.2	Introduktion	
Jag började med att ha ett startmöte med 
Fouad, som ska vara min handledare under 

tiden jag är här på White. Vi diskuterade 
bland annat hur det skulle se ut lite 

framöver, vad tanken är att vi ska göra och 
vad vi vill uppnå. Jag fick jag en egen plats 
med en dator att sitta vid (se figur 5) och 

började dagen med att börja lära mig 
Autodesks program Revit Architecture. Jag 

kommer beskriva lite vad det är jag har gjort 
och även beskriva lite kort fakta kring 

momenten för att ni ska förstår vad det är 
och på så vis följa med lättare i rapporten. 

Figur 5, Utsikt över arbetsplatsen i Linköping 

2.2.1	Revit	Architecture	

Revit Architecture är ett program som Autodesk tagit fram för 
byggnadsinformationsmodeller(BIM). Det fokuserar på uppritning av 3d modeller av bland 
annat byggnader.2 

2.2.2	3ds	max	

“Autodesk 3ds Max provides a comprehensive, integrated 3D modeling, animation, 
rendering, and compositing solution for game developers, visual effects artists, and motion 
graphics artists along with other creative professionals working in the media design 
industry.”3 

2.3	Utbildning	i	arbetsmetoder	
Till en början användes Revit Architecture eftersom ingen vana fanns kring programmet och 
eftersom det är ett av huvudprogrammen som White Arkitekter använder är det bra att få 
kunskap om det. Eftersom det är en Autodesk produkt precis som de program som använts i 
utbildningen så var programmet liknande i sin utformning och det var inte allt för svårt att ta 
till sig grundfunktionerna. 

2.3.1	Familjebygge	i	Revit	Architecture	
Fouad introducerade det mycket användbara arbetssättet i Revit där du arbetar med 
familjer. Det innebär att ett objekt skapas som till exempel en möbel eller till och med hela 
rum som en familj i Revit för att sedan kunna plocka in familjerna (objekten) i sin 
projektmodell (exempelvis byggnaden) var som helst och på flera olika ställen samtidigt.  

                                                            
2 http://www.autodesk.se/adsk/servlet/pc/index?siteID=440386&id=14609050 ,2013‐02‐01 

3 http://usa.autodesk.com/3ds‐max/  , 2013‐02‐08  
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Låt oss ta ett exempel. Ett sjukhus ska byggas och i sjukhuset ska det finnas toaletter. 
Toaletterna ska se lika dana ut och innehålla exakt samma saker. Istället för att göra om 
samma sak flera gånger kan istället en modell sättas in på flera ställen. Ungefär som att 
kopiera något som redan gjorts men med en stor fördel till. Det går också att bygga 
familjer(objekt) med hjälp av parametrar alltså parameteravstånd, variabler. Alltså om det 
slutgiltiga måttet på ett element inte är känt eller om det behövs identiska element men i 
olika storlekar så kan dessa avstånd göras på ett sätt så de kan varieras under projektets 
gång utan att ta bort eller göra om allt. Om vi återgår till exemplet så kanske minska 
badrumsväggens bredd och längd behövs för att väggelementen runt om visade sig behöva 
större plats än vad man först räknat med. Då kan familjen(badrumsobjektet) ändras i längd 
och bredd och när objektet laddas om kommer alla väggar i den stora projektmodellen att 
ändras automatiskt. Detta kan vara ett mycket användbart verktyg och är inte lika svårt att 
tillämpa som att förklara. Är det svårt att hänga med rekommenderas vidare läsning i 
hjälpcentrumet som hör till Revitlicensen där det står mer om familjer. 

 Med dessa metoder har två stycken kontorsmöbler byggts som finns på Whites kontor som 
de sedan ska flytta med in i sitt nya kontor. En modell gjordes av deras skrivbord(figur 6) och 
en modell av ett ”förvaringsskåp”(figur 7). Skrivborden är höj‐ och sänkbara i verkligheten så 
därför gjordes benens längd till en parameter. Genom att använda något som kallas 
constrains kan olika delar av modellen låsas till olika referensplan när du modellerar och det 
blir avstånden mellan dessa plan som typ väljs på. Avståndet från topp till botten på 
skrivbordsbenet valdes att göras till en parameter, och resten av avstånden låstes med ett 
fast avstånd. Ändras längden på benen följer allt annat efter. På så vis kommer skrivborden 
kunna visas i olika höjder i den visualiserade vyn. Då jag vilje göra stålbeslagen på 
skrivbordet för att få en högre detaljgrad stötte jag på en teknik som Fouad kallar ”to nest a 
family within a family” alltså att sätta in en familj i en annan familj. Så stålbeslagen byggdes 
som en separat familj och importerades sedan in den i skrivbordsfilen och sattes på en fast 
plats. På så vis blev det lättare att göra komplicerade geometriska former. Samma teknik 
användes för att sätta in lådorna i 
”förvaringsskåpen”.

 

Figur 6, Skrivbordsmodell                                                                   Figur 7 Modell av förvaringsskåpet 
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På förvaringsskåpet användes även en teknik så att lådorna ska kunna gå att dra ut med 
hjälp av ändrade parameteravstånd till baksidan. 

Efter att kontorsmöblerna hade byggts kom en lite större utmaning. Att börja bygga 
väggelement(figur8, 9) som ska bli kontorets innerväggar allt eftersom men på dessa 
element fanns inga mått på överhuvud taget ännu. Det blev en riktig utmaning att hålla reda 
på alla olika parametrar och var de olika delarna i väggelementet måste vara låsta till 
varandra. Efter att det byggts klart satte vi in alla sakerna byggts i projektmodellen över hela 
byggnaden. 

 

                                                  Figur 8 planvy av väggelement                    Figur 9 Väggelement 

2.3.2	Utvecklingsprocessen	i	projektet	
Att sätta in väggelementen, skrivborden och förvaringsskåpen i den stora projektmodellen är 
viktigt för att få en känsla över hur lokalen ser ut i storlek. Det ger arkitekterna en chans att 
fundera på utformningen av lokalen och lättare kunna se och åtgärda idéer som inte 
fungerade så bra som de hoppades på innan allt är färdigbyggt. Att börja fundera vidare för 
senare utveckling helt enkelt. En annan del av Revit som är väldigt bra är att man kan lägga 
in material på objekten. På så vis får du en liten aning om hur färgerna kommer se ut 
samtidigt som det underlättar vidarearbetet i 3ds max.  

Utbildning om produktutvecklingskedet och arbetsmetoder för utformning av projekt i tidigt 
skede bland annat genom Design Options som kommer beskrivas ytterligare i kapitel 2.3.5. 

	2.3.3	Användande	av	Formler	i	Revit	Architecture		
Under praktiken lästes en kurs från Autodesk i avancerat familjebyggande med fokus på 
formelskrivande som Fouad hade skaffat fram. Kursen går att hitta gratis på Autodesk 
University.4 Eftersom kursen främst riktar sig till arkitekter och ingenjörer som arbetat med 
programmet under en längre tid så var inte tanken hela kursen skulle förstås men det 
fungerade att förstå på de första tre nivåerna av 5 möjliga. När familjer i Revit byggs så kan 

                                                            
4 http://au.autodesk.com/  , 2013‐02‐14  
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formler användas för att styra dess parametrar, det kan nästan beskrivas som en form av 
programmering. Med en rad olika formler kan objekten styras till att göra olika saker med 
olika villkor. Till exempel kan formler användas ihop med YES/NO statements. Med en sådan 
formel kunde två lägen sättas in på lådorna på förvaringsskåpet som byggts. Boxpullout 2 
och boxpullout är två stycken avståndsparametrar och de övre Boxclosed med mera är de 
olika lägena för lådorna. Om YES är ikryssat i checkboken så är lådan öppen och om den inte 
är det är lådan stängd.(se figur 10,11) Formlerna är utformade med hjälp av IF/AND/OR 
statements som i det här fallet säger att om det ena ”öppna” villkoret gäller så gäller inte det 
”stängda”. På så vis kan man hindra framtida användare av objekten från att ta sönder det 
av misstag.  

 

Figur 10 Parameteredit som visar parametrar och tillhörande formler till förvaringsskåpet 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Parameter edit för förvaringsskåpet samt en visuel bild över resultatet av formlerna och den ikryssade YES/NO rutan. 
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2.3.4	Skapa	Material	MAPS	
Tanken var att en potentiell akustikplatta skulle undersökas till innertaket på det nya 
kontoret. Plattan är gjord av Träullit (se figur 12), som är ett miljövänligt material och det 
första svensktillverkade byggnadsmaterialet att bli svanenmärkt. Det är även 
rekommenderat av astma‐ och allergiförbundet. Plattan kommer från Träullit AB och vi var 
intresserade av två färger, vit och trävit.5 Det tillverkande företaget ringdes upp för att 
större prover behövde skaffas fram så materialet verkligen kunde studeras närmare och sen 
kunna fotograferas i högupplöst bild och göra det till en material MAP till 3ds Max. På så vis 
kan den fås in i vyn som ska visualiseras för att få en känsla av hur det kommer se ut. För att 
fotografera provet användes en systemkamera och fotot lades sedan in i datorn. Sedan togs 
bilden in i Photoshop för att kunna göra en tillräckligt stor bild och för att sedan ta den och 
invertera den och göra den svartvit för att få en BUMP map utöver den vanliga bildfilen. När 
dessa steg är gjorda kunde filerna importeras in i 3ds Maxen och materialet sättas på 
undertaket i vyn. En importerad FBX modell från Revit in i 3ds max användes för att kunna 
sätta ordentliga material på objekten. 

   

Figur 12, Provskiva av Träullit 

2.3.5	Hur	kan	Design	Options	utnyttjas	
 Fouad lärde ut hur innertak skapas och hur verktyget Design options användes. Videon om 
Design Options på hans blogg studerades också. Design Options är ett sätt att arbeta med 
flera olika förslag utan att behöva spara i flera olika filer. Flera olika alternativ av en och 
samma sak kan skapas och utan att behöva välja en fil att fortsätta arbeta framåt med det 
ges frihet att ändra utan att behöva göra om allt från början.6 Efter en genomgång utfördes 
med hjälp av Design Options göra fyra olika varianter av innertaket för att se vad som blir 
bäst till kontoret. 

 
                                                            
5 http://www.traullit.se/files/2012/10/Traullit_Akustik.pdf , 2013‐02‐11  
 
6 http://bimspace.blogspot.se/  , 2013‐02‐11 
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2.3.6	Användning	av	Curtainwalls	
Curtainwalls är som väggpartier eller moduler som kan bestämmas till att vara av lite olika 
material, allt från glas till solida ogenomskinliga material. Med hjälp av curtaingrid skapas 
olika rutnät för att få olika utformningar på modulerna. Dessutom kan så kallade mullians 
sättas dit som kan användas som bland annat ett ramverk kring rutorna. Du hittar 
curtainwalls i samma gardin som väggtyp väljs i. Sådana partier gjordes på två ställen i 
kontorsmodellen. (se figur 13) Tvådelade partier med vanligt glas i överkant och i underkant 
var det ett halvgenomskinligt glasmaterial som ska ha lite annorlunda egenskaper. Ett parti 
var även gjort i solitt material då en dörr ska sätta in där. 

 

Figur 13, curtainwall I en modell 

2.3.7	Modellering	i	3ds	Max	

Det går att bygga geometriska former direkt i 3ds max på ett liknande sätt som i Revit. Vid 
enklare element som ska vara platsbyggda kan det gå fortare. En förvaringshylla (se figur 
14)gjordes med hjälp av att först gör en box och sedan använda bland annat verktyget 
extrude. Ett elementgaller sattes dit i bakkant. Detta är bara ett exempel på många olika 
saker som kan byggas direkt i 3ds Max.  

.   

Figur 14, förvaringshylla som platsbyggts i 3dsmax  
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2.3.8	Rendering	av	scener	
Renderingsprocessen tar ofta väldigt lång tid och det är något som är väldigt viktigt. Det 
finns vissa verktyg som kan användas för att snabba upp processerna. Bland annat kan du 
högerklicka och aktivera isolation mode för att kunna göra en snabb rendering av ett visst 
objekt för att kontrollera att materialinställningarna har blivit bra. När slutet börjar närma 
sig och en scen börjar kännas färdig så kan det vara bra att använda ett verktyg som heter 
Final Gather. Det verktyget hjälper då till och sparar mycket information vilket gör att det går 
fortare att göra de sista renderingarna för datorn sparar än del av informationen. Mental 
Ray användes för den scenen som sattes ihop under praktiken. 

2.4	Kvalitets	och	miljöarbete	

2.4.1Kvalitetsarbete	
White är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. White som företag har ett eget 
kvalitetsverktyg som de använder sig av som heter WhiteQ. I det verktyget så är alla projekt 
uppdelade i fyra olika kategorier. De olika kategorierna beror på hur stort projektet är. Varje 
kategori har i sin tur olika krav på dokumentation. Vid ett väldigt litet projekt är det inte 
samma krav på att lika mycket ska dokumenteras som det är på ett riktigt stort projekt. I 
verktyget finns sedan grundmallar och formulär för alla de olika dokumenten som behövs 
fyllas i till projekten. Varje uppdrag får sedan en uppdragspärm som alla på kontoret 
kommer åt och kan använda sig av. Där ligger alla dokument som rör projektet som t. ex 
kontrakt, förfrågningsunderlag men även en del mail. Uppdragspärmen är utformad efter 
uppdragskraven för att de inte ska kunna missa någon viktig dokumentation.   

White som företag har också ett krav på sina lokalkontor att de måste skicka ut ett visst antal 
kundenkäter varje år. Detta är till för att de ska få återkoppling från sina kunder och kunna 
se inom vilka områden de behöver arbeta mer med sin kvalitet.  

För att få behålla sin licens så har de externa revisioner med ett visst intervall där vissa av de 
lokala kontoren granskas. Utöver det utför de även interna revisioner av sitt kvalitetsarbete 
två gånger om året. De har även erfarenhetsåterkoppling med de anställda för att kunna 
förbättra sitt kvalitetssystem. 7 

2.4.2	Miljöarbete	
White är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Så för alla deras projekt uppfyller de kraven som 
ingår i den certifieringen. De har även en hållbarhetspolicy som behandlar bland annat 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utöver det så har de en rad saker som är bra för 
miljön. När de skickar ut mail så har de en liten text som ber alla att ” Tänk på miljön innan 
du skriver ut.”.  De har också en timer på sina mikrovågsugnar så de inte drar onödig el när 
de inte används. I köket och i kopieringsrummet finns det även källsorteringslådor så de kan 
sortera både valigt kontorspapper, men även kartonger och liknande från mat och i 
lunchrummet. Ytterligare en sak som de har är att istället för att alla på kontoret ska 

                                                            
7 Helén, anställd på White Arkitekter i Linköping , 2013‐01‐24 
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använda pappershanddukar så får varje anställd var sin handduk på toaletten och på så vis 
minskar förbrukningen av pappershanddukar och hygienen påverkas också positivt.8 

 

2.5	Arbetsmiljö	
Under de veckorna som spenderats på White har det konstaterats att de har en god 
arbetsmiljö med en bra ljudvolym på arbetsplatsen. Det noterades att de hade akustikplattor 
som innertak och på golvet har de en heltäckningsmatta. Helén berättade att de hade 
trägolv innan men att heltäckningsmattan förändrade ljudet jättemycket. De har även ett 
telefonbås (se figur 15) stående i den stora kontorsytan så om någon på kontoret behöver 
ringa längre samtal eller prata med människor som har svårt att höra kan de sätta sig och 
prata där inne så de inte stör de andra som arbetar lika mycket. De har även höj‐ och 
sänkbara skrivbord vilket är bra för att de som arbetar där ska kunna variera sina positioner 
när de arbetar för att inte sitta för mycket stilla i samma position. De har även ett par 
ergonomiska datamusar.  

 

Figur 15, telefonbås 

	

	
 

 

                                                            
8 http://www.white.se/om‐oss/9‐hallbarhet, 2013‐02‐01 
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3.	Resultat	
Dessa renderingar ihop med lite mer material som modellen, en planritning samt en del 
idéskisser kommer nu att användas för att diskutera det nya kontoret med alla medarbetare 
så de får komma med feedback. Sedan kommer de med min hjälp färdigställa modellen över 
kontoret tillsammans och det är det som kommer bli mitt examensarbete. När vi är klara är 
tanken att vi kommer ha en färdig modell, bild och ritning över hur det nya kontoret kommer 
att byggas. I den här vyn(figur 16,17) så har jag med Fouads hjälp byggt allt utom 
ytterväggar, pelare och bjälklag, böcker samt stolar. Jag har nått det här resultatet genom att 
använda mig av en del av den arkitekt/design/arbetsprocess som de använder sig av när de 
arbetar på sitt kontor. Samt genom att lära mig nya saker som kommer hjälpa mig i mitt 
examensarbete. 

Figur 16 Renderad vy av modell alternativ 1 
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Figur 17, renderad vy av modell alternativ 2 

4.	Diskussion	
Jag har haft tre riktigt bra veckor på praktiken och jag måste säga att jag är imponerade av 
White som företag. De har lärt mig jättemycket som jag kommer ha stor nytta av och de har 
lärt mig att se vikten av processen när du skapar en ny byggnad och även förstå designen 
bakom för att kontrollera och styra mot ett helhetsintryck. 

De olika tekniker och möjligheter som Revit och 3ds Max har är oändliga. Det är väldigt 
komplexa program som jag kommer kunna arbeta med i hela mitt liv och ändå bara förstå en 
bråkdel av vilket jag tycker är otroligt häftigt. Om man tittar på just familjbygge och 
formelskrivardelen så är det en modern och inspirationsgivande teknik som jag tror att 
storbyggare som Skanska och NCC skulle ha stor nytta av att använda. Speciellt vid utveckling 
av projekt i egen regi. Det är mycket snabbt och smidigt i stora projekt där du har mycket 
arbete med återkommande moment och objekt men det är inte lika användbart i mindre 
projekt då det helt enkelt tar för mycket tid.  

Visualisering som helhet tycker jag är jätteviktigt i planeringsskedet och en stor resurs när 
man utformar ett projekt. Vi upptäckte och insåg väldigt mycket av att skapa det här 
utrymmet och titta på dess storlek och utformning, sådant som är svårt att inse på något 
annat sätt. Det tycker jag bara är ett exempel på teknikens användbarhet. 

Whites arbete med kvalitet och miljö tycker jag är bra och genomtänkt. Jag gillar speciellt 
deras egna kvalitetssystem då jag tror att det är ett mycket bra sätt att försöka få bort fel i 
till exempel pappersarbete och ha en snygg och enkel mall för alla att använda och följa steg 
för steg. Jag tror också att det är en bra sak för nyexaminerade för det gör det lättare för 
dem att hålla koll i början.  
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Jag tycker absolut att jag har uppnått mina egna mål med kursen då jag har lärt mig mycket 
om hur de arbetar med sina projekt genom att diskutera många av stegen och tankebanorna 
med Fouad, samtidigt som jag har lärt mig mycket jag kommer ha nytta av inför mitt arbete 
och positiva saker i deras miljö/arbetsmiljö/kvalitet som jag kan ta med mig om jag någon 
gång finner mig på en arbetsplats där det inte fungerar lika bra. 
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Figur 1: 

http://www.white.se/kompetens/8‐hotell‐och‐kongress , 2013‐02‐04 

Figur 2: 

http://www.white.se/kompetens/16‐landskap  , 2013‐02‐14 

Figur 3: http://www.white.se/kompetens/37‐visualisering , 2013‐02‐04 

17 
 



TNBI 80 Tillämpad Byggteknik, Sofie Edström 

18 
 

Figur 4: 
https://www.google.se/search?hl=en&q=white&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.4208

0656,d.bGE&biw=1280&bih=629&um=1&ie=UTF‐
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=sNMUUZLdBIfS4QTJwoHwDA#um=1&hl=en&tbo

=d&tbm=isch&sa=1&q=white+arkitekter+ab&oq=white+arkitekter+&gs_l=img.3.0.0i24l10.24

71.5715.0.7210.12.7.0.5.5.0.82.313.7.7.0...0.0...1c.1.2.img.RI2FfrzOKUw&bav=on.2,or.r_gc.r

_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.bGE&fp=fdad4dd49b34c44f&biw=1280&bih=629&imgrc=Ch

WKBIQgxzLCAM%3A%3BGHdxZpbSbGeSpM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jobbet.se%25

2FUtilities%252FResizeImage.aspx%253Fimage%253DUploads%252FLogos%252F2910_whit

e_logo.jpg%2526size%253D150%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jobbet.se%252Fplatsanno

ns%252F5.4645%3B150%3B46 , 2013‐02‐14 

 


