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Abstrakt

Datormodellerade  karaktärer  är  vanliga  inom  spel-  och  filmbranschen.  Vissa 
karaktärers  topologier  är  modellerade  med  tris,  andra  med  quads.  En  karaktärs 
topologi kan vara avgörande för hur slutresultatet blir. I det här arbetet har en visuell 
jämförelse gjorts mellan en karaktär med två olika topologier, en modellerad med 
quads,  den andra konverterad till  tris.  Båda karaktärerna har renderats ur samma 
scen  med  identiska  förutsättningar.  Jämförelsen  har  gjorts  för  att  hitta  visuella 
likheter och/eller skillnader i utseendet och deformationen på modellen. Testbilderna 
visar att skillnader uppstod men att det är tycke och smak som avgör ifall en tris- 
respektive quads-topologi är att föredra.
Nyckelord: modellering, topologi, konvertera, tris, quads
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1 Inledning

Tredimensionella karaktärer är numera ett vanligt inslag i vår vardag. Vi kan se dem 
på tv var och varannan dag och i datorernas värld är de frekvent använda, på Internet 
och  i  spel.  Dessa  datormodellerade  karaktärer  kan  framställs  med  hjälp  av 
datorprogram, så kallade 3D-applikationer. I dessa program byggs ofta karaktärerna 
upp, bit för bit. Till exempel genom att börja med en kub och modellera fram enkla 
kubiska former. Detta innebär att långsamt forma de grundläggande karaktärsdragen 
och  sedermera  sluta  med  en  detaljrik  och  mjukt  formad  modell.  Denna 
modelleringsteknik kallas bland annat för box-modelling.

Det finns ett flertal olika 3D-applikationer att använda för att skapa karaktärer. I det 
här projektet har Autodesk Maya använts. Det finns även flera olika modellerings-
metoder för att skapa modeller, som kommer att beskrivas mera längre fram i texten. 
En karaktär modellerad med box-modellingmetoden består av ett flertal polygonytor 
(faces), kanter (edges) och punkter (vertices), se Figur 1. Begreppet polycount (uppe 
till vänster i bilden) syftar på de små siffror som visar antalet polygonfaces, edges och 
vertices  som finns  på arbetsytan.  Anledningen till  att  det  är  bra  att  känna till  hur 
många faces det finns på arbetsytan är för att ju fler faces desto mer att beräkna för 
datorn och filen kan gå långsammare att arbeta med.

Datormodellerade  karaktärer  används  bland  annat  inom  animerad  film  och  i 
spelindustrin. En aktuell fråga inom datorbaserad animation är hur man på bästa sätt 
bör bygga  upp karaktärer  och utforma topologin1 för  att  få en modell  som går att 
animera (detta diskuteras bland annat på de forum som nämns nedan). Det är viktigt 

1 Hur  polygonerna  och  kanterna  (edges)  är  strukturerade  över  modellen  för  att  definiera 
karaktärens utseende och var den kan böja på sina leder.

1

Figur 1: Bilden visar en box i 3D-applikationen Maya's användargränssnitt med några 
begrepp förklarade.  Kuben  har ett polycount på 6 face.



att man inte har för få polygonytor så att karaktären blir kantig när den ska animeras 
men inte heller för många faces då filen kan bli långsam att arbeta med. 

Karaktären byggs upp utav polygoner, men vilken typ av polygoner bör man använda?
Tris  (trianglar),  quads  (fyrkanter)  eller  en  kombination  av  de  båda  för  att  få  en 
fungerande topologi? Den vanligast förekommande  metoden tycks vara att använda 
sig antingen av trianglar eller fyrkanter, men vilket är bäst? Meningarna går isär bland 
modellerare och computer graphics (CG) intresserade. På flera CG forum2 diskuteras 
det hur och på vilket sätt de olika topologierna bör användas. Trianglar eller ”tris” som 
de ofta förkortas används övervägande inom spelindustrin för att spelmotorerna bäst 
förstår  sig  på  tris3.  Fyrhörningar eller  ”quads” (som betyder  fyra)  är  mer  frekvent 
använt inom modellering för till exempel stillbilder och film för att det då är enklare 
att ha en ren och överskådlig topologi. 

Quads är att föredra vid skapandet av edge loops4. Detta är ett viktigt begrepp eftersom 
testkaraktären nästan enbart är uppbyggd av edge loops. Edge loops är ett antal edges 
som sitter ihop och bildar en sammanhängande kedja utan varken början eller slut, helt 
enkelt en loop[1][2]. Edge loops är mycket bra att använda runt till exempel ögon och 
mun,  för att följa och definiera muskulatur samt för hur karaktären ska kunna röra på 
sig. 

Tris är den enklaste typen av polygon, den har tre punkter och en yta som håller den 
samman.  Hade det enbart varit  två punkter hade inte en polygonyta  kunnat bildas. 
Quads  är  egentligen  två  tris  som  är  sammanfogade.  Vid  användande  av  realtids 
rendering och spelmotorer är tris att föredra bland annat för att det är den enklaste 
polygontypen och för att den alltid är platt [3]. Om ytterligare en punkt adderas till 
ytan så det blir en quad kan ytan bli böjbar.

Detta väcker ett intresse för att studera vad som händer om man byggt en karaktär med 
en topologi av quads men vill använda modellen som en spelkaraktär och blir tvungen 
att antingen modellera en ny karaktär av tris eller konvertera den befintliga modellen 
med ett quads till tris konverteringsverktyg. Särskilt intressant i sammanhanget är att 
undersöka vad som händer då en modell med en quadstopologi har konverterats till en 
motsvarande  modell  med  en  tris-topologi  med  hjälp  av  ett  konverteringsverktyg  i 
Maya.

1.1 Syfte

Denna undersökning görs för att på ett konkret sätt visa vad skillnaden kan bli när en 
karaktär  byggd  med  enbart  quads  och  en  karaktär  konverterad  till  tris  från  quads 
visuellt jämförs i olika poser. Jag vill undersöka om det blir någon markant skillnad 
mellan modellerna. Om olikheter framträder; vilken teknik ger bäst visuellt resultat på 
jämförelse-bilderna?

Syftet är att framställa en rapport som kan vara lärorik och intressant. För att visa hur 
man kan göra, kanske även vad man inte bör göra, vid karaktärsmodellering.

2 Till exempel blenderartists.org och cgtantra.com 
3 Detta är en iakttagelse från CG-forumen men det kan även finnas andra anledningar till att tris 
är vanligt förekommande i spel och att quads är vanligt inom film och reklam.
4 Edge  loop, kommer  bli  ett  återkommande  begrepp  under  denna  rapport  och  kommer  att 
redogöras mer ingående längre fram.

2



1.2 Frågeställningar

Vad blir  det  för skillnad i  deformation och utseende på polygonmodellen när den 
animeras då en quads-modell och en quads-modell konverterad till tris jämförs mot  
varandra? 

Vad finns  det  för  fördelar  och nackdelar  med att  använda sig  av  edge  loops  vid  
karaktärsmodellering?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda sig av quads istället för  
tris?

2 Bakgrund

För länge sedan i modelleringens begynnelse spelade antalet polygoner stor roll. Då 
var  datorkapaciteten mycket  mer  begränsad i  jämförelse  med kapaciteten i  dagens 
datorer.  Det  syntes  på  de  datormodellerade  modellerna  som  då  bestod  av  så  få 
polygoner som möjligt. De få polygonerna gav ofta ett kantigt intryck. Se Figur 2. Ju 
fler  polygoner  karaktären innehåller  desto längre tid och mer  datorkraft  tar  det  att 
beräkna  bland  annat  ljus,  skuggor  och  material  för  varje  polygonyta.  Ett  högt 
polygonantal i till exempel ett spel skulle kunna leda till att spelet tar väldigt lång tid 
att  ladda eller  att  en fil  till  en 3d-applikation blir  svår  att  använda för  att  den är 
kapacitetskrävande och blir långsam att arbeta med [4].

I  det  första  Tomb  Raider-spelet[4]  från  1996  bestod  huvudkaraktären  av  230 
polygoner och den ser relativt kantig ut. Se Figur 2. Bredvid Lara Croft från Tomb 
Raider 1, på bilden, står en betydligt nyare Lara. Denna modell är ifrån Tomb Raider 
Anniversary  som  släpptes  2007.  Den  senare  karaktären  består  av  betydligt  fler 
polygoner och är mer detaljerad och mjuk i sina former.  Mer detaljerade och mjukt 

3

Figur 2: Lara Croft från första Tomb Raider-spelet och Lara Croft från Tomb Raider  
Anniversary [5] utvecklade av Eidos och Square Enix (copyright, medgivande inhämtat att  

använda bilden) .



rundade  spel-  och  filmkaraktärer  kan  vara  en  följd  av  datorernas  utveckling  och 
kapacitetsökning  eftersom nya  karaktärer  oftare  består  av  fler  polygoner  än  äldre 
modeller.

I  Figur  2  går  det  tydligt  att  se  att  det  har  skett  en  markant  utveckling  inom 
karaktärsmodellering. Framför allt i detaljnivån och antalet polygoner. Det är väldigt 
tydligt på låren på karaktärerna där den äldre modellens lår består av fyra faces på 
framsidan och fyra faces på baksidan (så som det ser ut på bilden) medan den nyare 
karaktären  har  betydligt  fler  än  så.  På  den  äldre  karaktären  går  det  att  se  var 
polygonkanterna ligger. Som i de skarpa hårda kanterna på vader och fötter. Denna 
typ av iakttagelse är nästintill omöjlig att urskilja på den andra karaktären vilket beror 
på att den har ett större antal polygoner på den ytan.

Man kan även på de här båda karaktärerna lägga märke till hur flera edge loops ligger; 
de är tätast där karaktären förväntas böjas och deformeras såsom vid armbågsleder, 
höfter och knän. Man kan även se att  antalet edge loops är fler  där detaljnivån är 
högre, som i ansiktet för att det ska kunna röra på sig på många olika sätt och visa 
flera olika uttryck och känslor. I den högra karaktärens ansikte syns inte kanterna på 
polygonerna eftersom polygonytorna är så små och på det här avståndet endast bildar 
en grå massa i olika nyanser på grund av polygonernas storlek.  

2.1 Modellering

Det finns flera olika metoder för att skapa karaktärer och objekt i en 3d-applikation. I 
Maya  är  nurbs,  subdivisions  och polygons  vanliga  att  arbeta  med.  Dessa  tekniker 
fungerar på olika sätt [6] och är beskrivna i nedanstående avsnitt  tillsammans med 
andra metoder  som kan vara användbara.  Det  finns även fler  modelleringstekniker 
som inte är omnämnda här men det grundläggande inom modellering är ändå att skapa 
någonting i en 3d-applikation oavsett vilket tillvägagångssätt som används.

2.1.1 Modelleringstekniker
Nurbs (Non-Uniform Rational B-Splines).  Nurbs-modellering innebär att använda 
sig av kurvor, flera kurvor som sedermera binds samman till ytor som följer kurvornas 
former. 

Polygon-Modellering utgår ofta ifrån en grundform, som en box. Ytor med vertices 
och  edges  binds  samman  till  kedjor  av  polygoner  som  sedan  utgör  modellen. 
Polygonmodellering  är  det  som  använts  vid  skapandet  av  testmodellen  till  de 
jämförelser som utförts som en del av denna rapport. 

Subdivisons är  en  typ  av polygon-modellering  som tillåter  modelleraren att  
ha olika detaljnivåer på olika ställen genom att börja med en grundmodell och 
sedan lägga på fler lager av detaljrikedom. 

Vertex by vertex. Är en annan typ av polygon-modellerings metod där vertices 
var för sig placeras ut på arbetsytan och binds samman med edges. Mellan dessa 
edges bildas hålrum vilka fylls i för att bilda faces och sammanhängade ytor  

Sculpt-Modeling utgår från en enkel grundmodell för att sedan använda programmet 
Zbrush, Mudbox eller liknande för att skulptera på den befintliga grundmodellen. Det 
blir ungefär som att skapa med lera fast i en datorbaserad miljö.
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2.1.2 Topologi
När en karaktär modelleras är det viktigt att tänka på var någonstans man lägger faces, 
edges och vertices och inte bara placerar dem huller om buller över karaktären och ser 
till att profilen ser bra ut. Det är det här det handlar om när det gäller modellering för 
att få animationsvänlighet och ordning och reda, var polygon på sin plats. Att ha bra 
ordning  på  sina  polygoner  och  edge  loops  innebär  att  ha  en  bra  topologi  på  sin 
karaktär.

Topologin på alla 3D-karaktärer skiljer sig åt och det finns nog inte en topologi som 
passar alla modeller. För utseendet på karaktärerna skiljer sig åt och är menade att röra 
sig på olika sätt. Varje karaktärs topologi måste utformas specifikt till den karaktärens 
former och utseende. Edge looparna bör följa karaktärens utseende för att definiera 
linjer,  inbuktningar,  utbuktningar och muskler  som förekommer  på karaktären. Bra 
placerade edge loops hjälper till  att  forma karaktären när den smoothas5 och edge 
loops som följer muskulaturen gör även att den deformeras bättre och mer naturtroget 
[7].

I Figur 3 ser man tydligt hur edge looparna följer ansiktets kurvor. Att de går i cirklar 
utifrån mun,  ögon och näsa och hur de följer  kindbenets kurva och slätas ut  över 
kinden. Det finns många edge loops på bilden, de markerade är tre stycken utav dem. 
Här kan man tydligt se hur de röda polygonkanterna går runt ögonhålan utan avbrott 
någonstans,  de  bildar  en  edge  loop.  En  bra  uppbyggd  ansikts-topologi  som följer 
ansiktets muskler och hur rynkorna i huden bildas är grundläggande för att ansiktet 
ska gå att animera trovärdigt sedan. 

5Att genom ett knapptryck göra modellen jämnare och slätare.
5

Figur 3: Ansiktets topologi och hur edge loopsen förslagsvis kan ligga [3].



Figur 4 visar hur ansiktsmusklerna ligger i ett ansikte och var rynkor bildas vid olika 
ansiktsuttryck. Den sista bilden visar hur en bra ansiktstopologi kan se ut, där man 
tagit  hänsyn till de muskler  som går runt mun och ögon men även de rynkor  som 
bildas i ansiktet.

Det är inte bara i ansiktet som en bra topologi är A och O. Det samma gäller för hela 
kroppen. En bra topologi krävs för att kroppen ska gå att animera på ett smidigt sätt. 
Då  bör  man  ha  placerat  polygonerna  där  man  vet  att  karaktären  ska  böjas  så  att 
modellen inte stretchas ut eller saknar polygoner, då kan animationen bli konstig [8].

Med en bra topologi behövs det färre polygoner så det gäller att placera dem på bra 
ställen där man vet att de behövs för att underlätta för datorn och snabba upp arbetet. 

3 Metod 

Ett  antal  tester  har  gjorts  med  hjälp  av  en  karaktär  som  modellerats  för  detta 
experiment och har en godtagbar topologi med enbart quads. För att skapa karaktären 
som quads-modellen har jämförts mot, så konverterades den första modellen till tris. 
De två karaktärerna står i samma scen, med samma ljussättning, samma rigg (skelett), 
samma  animation  och  samma  weightmap6.  Detta  för  att  uppnå  så  likvärdiga 
förutsättningar  som möjligt.  Målet  är  att  enbart  jämföra  modellernas  topologi  mot 
varandra. Är det någonting som skiljer bilderna åt, till exempel om skuggorna faller 
olika, så är det inte ljussättningen som skapar olikheten. De två modellerna har fått 
enkla animationer att utföra som att lyfta på armen, böja på rygg och knän och att 
gapa. Fasta kameror riktade mot olika delar på modellerna har använts för att bilderna 
på karaktären ska fångas från exakt samma vinkel och avstånd. Tre bilder per rörelse 
och modell har tagits, en bild i startposition, en bild i slutposition och en bild tagen 
mellan positionerna. Det är dessa bilder som sen visuellt har jämförts mot varandra för 
att  hitta  likheter  och/eller  skillnader  mellan  hur  det  båda  modellerna  med  olika 
topologier har deformerats.

Frågan är helt enkelt: Syns det någon skillnad mellan de två modellerna i de olika 
poserna? Det förväntade resultatet är att det kommer att synas viss skillnad både i hur 
modellen ser ut och hur den deformeras. Det torde finnas en anledning till att quads är 
mer frekvent använda i animationssammanhang men det återstår att se.

6 Vilken del och hur mycket av modellen som påverkas av vart ben i riggen.
6

Figur 4: Ansiktsmuskler, rynkor och ansikts-topologi.



3.1.1 Visuell jämförelse
Det är alltså nio bildpar som har jämförts från tre stycken olika animationer där tre 
bilder är tagna från varje animation. Dessa bilder har sedan analyserats och jämförts. 
Analysmetoden går ut på att visuellt och estetiskt jämföra bildparen för att upptäcka 
vad som är lika alternativt skiljer dem åt. Här nedan följer några punkter som tagits i 
beaktande under analyseringensprocessen. 

• Faller skuggorna olika mellan bildparen på modellerna? Om den gör det, beror 
det på att modellerna har deformerats olika?

• Har modellen visuellt förändrats?
• Hur skiljer sig bilderna åt i övrigt?

I  denna  studie  görs  inga  matematiska  eller  tekniska  mätningar  som  grund  för 
jämförelser  mellan  de  olika  topologierna.  Istället  görs  jämförelser  som baseras  på 
estetiska, visuella och funktionella observationer och värderingar.

4 Genomförande 

Den första fasen arbetet gick igenom var en idé och planeringsfas. Här planerades 
arbetet och en tidsplan lades fram. I det här stadiet skulle även idéer till en karaktär 
komma fram. Ett flertal skisser gjordes föreställande olika karaktärer och idéer. En 
punkt  var  gemensam  mellan  de  olika  karaktärs-skisserna;  alla  hade  samma 
karaktärsdrag. Utseendet på modellen skulle kunna vara hotfullt men ändå snällt och 
en  aning  korkat.  Så  till  slut  blev  det  en  turkos-grön  lite  halvtjock  figur  i  rosa 
trikåbyxor  med  underbett.  Avsaknaden  av  haka  ställde  till  det  en  del  under 
modellerings-processen men det framkom först efter att modellens utseende valts ut 
och bestämts. Det gjorde modelleringen svårare men mer intressant. 

4.1 Modellering

Två skisser har tagits fram för modellen. En skiss visar karaktären framifrån och den 
andra skissen visar modellen från sidan. Dessa två skisser placerades ut på arbetsytan 
så att de kunde användas i modelleringsprocessen för att veta hur edge loops, topologi 
och karaktärens profil skulle se ut. En box lades mitt på arbetsytan mellan skisserna. 

En  box  är  en  av  flera  olika  färdiga  former  som man  kan  välja  att  importera  till 
arbetsytan i Maya. Boxen är en liksidig kub bestående av sex sidor som i Maya kallas 

7

Figur 5: Karaktären i quads osmoothad, quads smoothad,quads smoothad från sidan och tris  
smoothad.



för faces. Dessa faces7 extruderades8 sedan från boxen för att skapa nya faces och för 
att forma kropp, armar, ben och ansikte väldigt grovt och kubistiskt till att börja med. 
Modellen  byggdes  sedan  upp  mer  detaljerat  utefter  de  två  skissernas  konturer, 
framifrån och från sidan. Därefter lades fler edge loops och faces till för att tillföra fler 
detaljer och bättre form till modellen. Många faces och edges flyttades runt ett flertal 
gånger innan de hittade en bra position och följde konturen på skisserna tillräckligt 
bra.

Ett av de tidiga problemen uppstod när huvudet skulle modelleras; Hur modelleras ett 
huvud som inte har någon haka eller en hals? Ofta går edge looparna runt munnen och 
ner under hakan på karaktären. Exemplet i modelleringsboken [9] som användes som 
referens när karaktären modellerades, hade haka. 

Eftersom haka saknas på testkaraktären fick problemet lösas genom att looparna ligger 
runt mun och ögon och inte under hakan eftersom den inte existerar. Se Figur 6. De 
orange-markerade linjerna i Figur 6 är edge loops som dels går runt huvudet och dels 
runt munöppningen. Edge loopen som går runt huvudet gör att karaktären kan öppna 
munnen till ett väldigt gap och loopen runt munnen och även runt ögonen är där för att 
till viss del återskapa och visa de muskler som på de flesta varelser finns runt mun och 
ögon även för att de ska kunna deformeras, stretchas och töjas som till exempel vid 
mungipan. Genom att använda edge loopar runt ögonen var det enklare att anpassa 
ögonhålorna efter de olika stora ögonen. Grundtopologin är den samma på båda sidor 
av ansiktet bara att den vänstra sidans ögonloopar är lite vidare för att det större ögat 
skulle få plats.

7 En term för polygonytan i Maya.
8 Att ta tag i en edge eller face och dra ut den från objektet för att skapa nya faces. Till exempel 
när  man  greppar  en  sida  på  en  kub  och  extruderar  bildas  fyra  nya  faces  mellan  där  den 
greppade facen tidigare var och där den befinner sig efter den extruderats. 

8

Figur 6: Visar mun-edge loops.



4.2 Mer ingående ansiktsmodellering av testkaraktären

Ansiktet på testkaraktärerna består av två ögon, en mun och ett par tänder. Men från 
början var där bara en tom yta. Vid modelleringen användes en teknik som innebär att 
man bara behöver modellera ena sidan på karaktären och på den andra sidan utförs 
exakt samma sak. Detta är mycket effektivt och bra för att få en liksidig modell. Vid 
användande av den här spegelvändar-tekniken måste figuren man modellerar stå med 
mittlinjen exakt i mitten av arbetsytan så att det varken blir en glipa mellan de två 
modelldelarna eller att de överlappar varandra på mitten. För att få de vertices som är 
menade att ligga exakt på mitten, att faktiskt ligga på mittlinjen, användes en snap-
funktion som gör att  alla vertices fastnar på linjen.  Därefter  bestämdes inom vilka 
polygoner munnen skulle befinna sig. Se Figur 7 övre högra hörnet. Två polygoner har 
markerats och extrude-verktyget har använts för att få en ny polygon på en polygonyta 
och edge loop runtomkring.  Den kanten längst  till  vänster  av de nya  polygonerna 
drogs ut  till  mitten av figuren för att  få munöppningen att  sammanlänka  med den 
andra  sidan  av  karaktären.  Dessa  två  nya  faces  som  skulle  bli  munöppningen 
extruderades igen och flyttades inåt i huvudet för att skapa munhålan. Nu finns där 
grunden till munnen och genom att lägga till fler edge loops och flytta runt på vertices 
och edges formades en mun med underbett. 

Ögonhålorna modellerades på liknande sätt genom att extrudera den face där det ena 
ögat  skulle  placeras.  Eftersom de  två  ögonen  är  placerade  liksidigt  på  karaktären 
behövde bara den ena ögonhålan skapas och den på motsatt  sida skapades genom 
spegel-tekniken. Även här fick fler edge loops skapas och topologin flyttas runt tills 
ett  önskat  resultat  uppnåtts.  Vid  den  här  tidpunkten  av  modelleringsprocessen  var 
modellen  exakt  liksidig.  Det  kan  tänkas  vara  en  aning  ensidigt  och  tråkigt  så 
förändringar måste ske. För att kunna åstadkomma ett mer irreguljärt utseende, det vill 
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Figur 7: Utvecklingen från en kantig modell utan ansikte till en mjukare och mer detaljerad 
karaktär med ett ansikte.



säga se till att höger och vänster sida på modellen inte är exakt likadana, så måste 
speglings-effekten tas bort. Därefter förstorades den ena ögonhålan och ett litet veck 
lades till ovanför ögat för att ge modellen mer karaktär. Sedan skulpterades  en  bula 
ovanpå huvudet på motsatt sida av det förstorade ögat för att få en ännu mer oliksidig, 
spännande och karaktäristisk modell.  

4.3 Efterarbete

Sculpt-toolen [skulpteringsverktyget]9 användes till slut för att få resultatet jämnt och 
slätt  på  delar  av modellen där detta ville  uppnås och släta  ut  små skavanker  som 
uppstått under modelleringsarbetet. Verktyget användes även till att skulptera bulan 
ovanpå huvudet och för att ge intrycket av att modellen inte är exakt likadan på höger 
och vänster sida utan blir mer irreguljär. Separata tänder och ögon skapades av sfärer 
respektive koner och sattes på plats i ögonhålor och mun och enkla färger (shaders) 
placerades på modellen för att framhäva formen och modellens karaktär. 
Figur 8 visar den modellerade karaktären framifrån och från sidan med en wireframe 

som visar hur alla edges ligger. Man kan tydligt se hur de följer modellens former vid 
mage och ”kärlekshandtag” (fettvalkarna på sidorna), under bröstet, armar, ben och så 
vidare. Kanterna följer kroppens egna linjer och bildar en bra topologi. 

Jag  är  ingen  riggare10 och  tog  hjälp  av  Digital  Tutors  –  rigging  tutorial  och  en 
kurskamrat11 för att få till ett fungerande skelett till karaktären med ett antal kontroller 
för att kunna röra på skelettdelarna. Denna fil sparades med nytt namn för att skapa 
två filer med exakt samma innehåll. Därefter konverterades den ena quads-modellen 
till  tris  med  Mayas  egna  konverteringsverktyg.  Detta  slutade  med  att  jag hade en 
quads-modell  som var  uppbyggd  av  1618 stycken  polygonytor  och  en  tris-modell 
bestående av 3196 stycken faces.

9 Ett verktyg i Maya för att skulptera direkt på modellen
10 Den person som i en produktion gör riggen (skelettet) till objektet.
11 Gabriel Pettersson, student vid Creative Computer Graphics 07.
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Figur 8: Den färdigmodellerade karaktären framifrån och från sidan med wireframe som visar  
edge looparna och hur kanterna ligger.

.



De  två  karaktärsmodellerna  kopplades  till  skeletten  och  ett  weightpaint-verktyg 
användes på quads-modellen för att skapa en weightmap, som sedan exporterades och 
importerades till tris-modellen, för att få exakt samma weight på de båda modellerna. 
Därefter var det tid för att göra en enkel animation av quads-modellen med de rörelser 
som skulle testas. Animationen exporterades sedan och importerades till tris-modellen 
för att få exakt samma animation till båda modellerna. När lampor och kameror skulle 
exporteras från quads-modellens fil  till  den filen som innehåller tris-modellen blev 
någonting fel och renderingarna från de olika filerna överensstämde inte utan något 
var fel med ljussättningen För att  vara helt  säker på att  ljus och kameror  blev det 
samma i de båda filerna så refererades12 tris-modellen in i quads-modellens fil i ett 
eget  lager.  Nu  var  ljussättningen  densamma  och  det  gick  fort  och  enkelt  att  byta 
mellan de båda modellerna genom att bestämma vilket lager som skulle synas. Bilder 
från  olika  modellerna,  kameravinklarna  och  rörelserna  renderades  ut  med  samma 
inställningar  och  dessa  bilder  har   jämförs  och  analyserats  djupare  i  testresultats-
stycket. 

5 Testresultat 

Efter  att  ha färdigställt  modellen och animationen renderades ett  par  uppsättningar 
bilder för att visa rörelsen och deformationen. Varje rörelse är uppdelad i startposition, 
mellanposition och slutposition men även uppdelad i en rad för tris-modellen och en 
rad för quads-modellen för att lätt kunna jämföra vad som eventuellt skiljer sig mellan 
de olika bilderna. Detta är en helt och hållet visuell och estetisk jämförelse.

Figur 9 visar huvudet på karaktären och hur han går från öppen mun till att visa ett 
väldigt gap. 

Startposition. Bilderna är relativt lika, små skillnader finns i hur skuggan faller på 
modellen, små mindre fina gropar har bildats på tris-modellen
Mellanposition. Den största skillnaden mellan dessa bilder är att skuggan har blivit 
betydligt mörkare inuti munnen på tris-modellen jämfört med quads-modellen trots att 
ljussättningen är den samma, även flera små gropar i tris-modellen syns.  
12 Att i Maya ta in en fil i en annan fil men istället för att ta in filen som helhet tas endast  
referenser från filen in, ska någonting ändras i filen måste det ändras i originalfilen och inte i 
den fil där objekten är inrefererade.
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Figur 9: Deformation i och med att karaktären gapar.



Slutposition. Skuggan inuti munnen har blivit ännu mörkare och det är nu en markant 
skillnad mellan bilderna. Hudvecket som bildas på överläppen och sträcker sig neråt 
skiljer sig också åt, vecket på den övre bildraden ser kantigt och hårt ut och böjt i en 
konstig form, på quads-bilden är vecket inte lika markant och ser mer naturligt ut.

I Figur 10 ses karaktären böja på knän och höfter. Dessa bildpar är rätt så likvärdiga 
men man kan se en genomgående skillnad på hur skuggan faller över bältet. På tris-
bilderna bältet väldigt mörkt lila, på quads-bilderna är det ljusare lila. Även på de här 
bilderna uppstår gropar på tris-modellen framförallt på armen där skuggan tycks falla 
som i två streck vilket den inte gör på quads-modellen.

Startposition. Här finns inte mycket att kommentera mer än bucklor på ”tris-armen”.

Mellanposition. En intressant högdager och skugga har uppstått på sidan av magen på 
tris-karaktären (en ljusare ”krok-form” precis under armen) som inte finns i lika stor 
utsträckning på quads-karaktären. Tris-karaktärens ”krok-form” ger intrycket av lite 
mer muskler i det partiet. Även ett svagt veck har uppstått på tris-låret.

Slutposition. Vecket på låret har blivit tydligare, det finns inte en tillstymmelse till 
veck på ”quads-låret” utan bara en highlight.
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Figur 10: Karaktären böjer på knän och höftparti.



Figur 11 visar rörelsen från det att armen hänger avslappnat längs med kroppen tills 
armen är lyft rakt ut över axelhöjd. Här syns väldigt tydligt hur ytan/huden har blivit 
gropig och bucklig på tris-bilderna jämfört med quads-bilderna som är jämna och släta 
genom hela rörelsen.

Startposition.  Betydligt  kantigare och hårdare över bröstet  och vårtgården på tris-
bilden jämfört med quads-bilden som ger ett  rundare och mjukare intryck.

Mellanposition.  Här  börjar  det  hända  konstiga  saker  i  tris-bildens  armhåla  och 
mycket hårdare skuggning på sidan av bröstet.

Slutposition. Här har det uppstått en komplikation med skuggan och ljuset i armhålan 
på tris-modellen. Det är normalerna13 som spökar. Det går att åtgärda genom att ändra 
på normalerna men detta problem uppstod inte någonstans på quads-polygonytorna 
under  detta  test  och  bör  tas  i  beaktning.  Det  beror  troligen  på  hur  modellen 
konverterades till tris men mer om det i diskussionen. Quads-modellen håller sig jämn 
och slät genom rörelsen. 

13 Matematisk uträkning för vinkeln på polygonytan  som påverkar  ljuset och skuggan över 
ytan.

13

Figur 11: Karaktären har lyft på armen.



Figur 12 är ett exempel på hur de två modellerna ser ut med sina olika topologier. 
Quads-modellen till vänster och tris-modellen till höger.

5.1 Sammanfattning av testresultaten

Tris-Fördelar (enligt författaren och karaktärstesterna)
• Lättare att fylla igen ett hål i modellen som har ojämt antal hörn.

Tris-Nackdelar (enligt författaren och karaktärstesterna)
• Mer än dubbelt så många polygonytor (jämfört med quads)
• Rörigt helhetsintryck över topologin
• Ett normal-problem uppstod på testkaraktären under testets gång.

Quads-Fördelar (enligt författaren och karaktärstesterna)
• Överskådlig topologi
• Jämna ytor

Quads-Nackdelar(enligt författaren och karaktärstesterna)
• Svårt att bara använda quads

6 Diskussion

Det förväntade resultatet  var  att  viss skillnad skulle synas  mellan bildparen.  Vilka 
skillnaderna och likheterna skulle bli var dock oklart och svårt att spekulera i. Men 
olikheter uppstod mellan bilderna, väldigt stor skillnad på vissa av bilderna medan 
andra bildpar var väldigt lika. I de flesta bilder uppstod det bucklor, gropar och veck 
på tris-modellen medan quads-modellen höll sig jämn och slät genom hela rörelsen. 
Det uppstod även normalkomplikationer på tris-modellen som inte uppstod på quads-
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Figur 12: Karaktären visad från sidan med wireframe, quads-modellen  till vänster (svart),  
tris-modellen till höger (rosa).



modellen.  Detta  ger  indikationer  på  att  quads är  att  föredra  för  den här  typen  av 
karaktärer framför att konvertera modellen till tris. Förmodligen hade ett helt annat 
resultat uppstått ifall tris-modellen hade modellerats med tris redan från början istället 
för att ha konverterats till det. Quads-modellen är byggd för att fungera med quads när 
modellen sedan har konverterats har var polygon delats på mitten, då uppstod bulor 
och ojämnheter. Hade istället karaktären modellerats från grunden med tris hade man 
sett till att få en jämn yta på modellen.

Analyseringsmetoden av bilderna var  helt  och hållet  visuell  och bestod av att  jag 
analyserade bilderna och jämförde dem mot varandra och bedömde utifrån det jag såg. 
Hur  modellen  såg ut,  hur  skuggorna  föll  och vad som allmänt  skilde  bilderna åt. 
Denna  metod  kändes  tillräckligt  tillförlitlig  i  och  med  att  det  var  så  pass  stora 
skillnader  mellan  bilderna och att  de  var  tydliga  att  upptäcka.  Om resultatet  varit 
annorlunda hade eventuellt fler personer behövt analysera resultatet för att upptäcka 
fler skillnader och likheter. 

Med tanke på att det här experimentet är baserat enbart på de visuella skillnaderna 
mellan  deformationerna  på  en  tris-  respektive  quads-topologi  har  de  rent  tekniska 
aspekterna lämnats utanför. Fortsatt teknisk forskning inom området skulle kunna leda 
till intressanta jämförelser mellan många fler faktorer än de som tagits upp i denna 
rapport. Bland annat skulle en sådan teknisk underökning kunna fokusera på Maya's 
tri-konverteringsverktyg och en redogörelse för dess effektivitet, vidare undersökning 
av normalernas betydelse  för  de extra skuggor som uppstod på tris-modellens yta, 
samt utförligare forskning inom modellering för spelindustrin.

Är syftet uppfyllt? Är det en rapport som är intressant och eventuellt går att lära sig 
något  ifrån? Ja,  det  kan vara  en bra  rapport  för  dem som inte  modellerat  särskilt 
mycket tidigare. Den är skriven på ett enkelt sätt med mycket förklaringar och bilder 
som inte borde vara några större problem att följa för en person som är lite insatt och 
intresserad. Rapporten innehåller tips och råd för hur man uppnår en bra topologi och 
det är viktigt att kunna. Den här rapporten kan tillföra en del aspekter för hur man bör 
tänka när man lägger upp topologin för sin karaktär.

I inledningen av rapporten nämns det att flera webb-baserade forum skriver att tris-
karaktärer är vanligt inom spelindustrin. De två Lara Croft-karaktärerna, från två olika 
årtionden, som är omnämnda i den här rapporten är båda modellerade med quads (den 
nyare använder även i mån tris, men i huvudsak quads). Även om detta endast är två 
bland tusentals spelkaraktärer så kan påståendet om att tris är vanligt förekommande 
inom spelindustrin ifrågasättas. Vidare forskning om huruvida tris är frekvent använda 
inom spelindustrin skulle vara intressant att veta, eventuellt en procentsiffra som visar 
hur  stor  del  av  spelkaraktärerna  som  består  av  tris  kontra  quads.  Detta  är  dock 
ingenting som tas upp i denna rapport.

7 Slutsats

Under det här projektets gång har en karaktär framställts. En karaktär med en quads-
topologi. Denna karaktär har sedan konverterats till tris med 3D-applikationen Maya's 
konverterings-verktyg  för  att  få  en  quads-modell  och  en  tris-modell.  Dessa  två 
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modeller har visuellt jämförts mot varandra för att hitta likheter och/eller skillnader i 
hur de olika topologierna beter sig medan de animeras.

Studien har kommit fram till att man inte bör konvertera sin quads-modell till tris. Det 
blir inte något bra resultat enligt jämförelserna av testresultat-bilderna. Vill man ha en 
modell bestående av tris är det bäst att modellera den från grunden av tris, för Mayas 
konverteringsverktyg  förändrade  modellens  utseende  och  hur  den  betedde  sig  vid 
animering. 

Denna undersökning har försökt svara på tre frågor; 
Vad blir det för skillnad på deformationen och utseendet på polygonmodellen när den  
animeras då en quads-modell och en quads-modell konverterad till tris jämförs mot  
varandra? Resultatet  visar  att  det  blev  skillnader  i  utseendet  mellan  de  två 
topologierna.  Tris-modellen betedde sig inte  likadant  som den ursprungliga  quads-
modellen.  Quads-modellen  behöll  sin  släta  yta  genom  hela  animationen  medan 
ojämnheter  uppstod  på  tris-karaktären.  Det  bildades  även  veck  och  normal-
komplikationer på tris-modellen.

Vad finns  det  för  fördelar  och nackdelar  med att  använda sig  av  edge  loops  vid  
karaktärsmodellering?
+ Överskådlig topologi
+ Bra vid animation
+ Enkelt att förändra utseende och återanvända modeller
+ Enklare att få till och förändra ansiktsdragen
- Svårt att få looparna rätt, kräver en del tankearbete
- Kräver en del efterforskning (positivt i det långa loppet) för att ta reda på hur edge 
loops bör användas. 

Vad finns det för fördelar och nackdelar att använda sig av quads istället för tris? 
Testresultatet visar att  genom att använda quads  får man en slätare modell. Detta 
behöver dock inte stämma i de fall där en tris-karaktär modellerats från grunden. Då 
detta inte framkommit ifrån testresultatet så handlar det väl främst om tycke och smak 
när man väljer ifall man vill modellera med quads eller tris. Man bör använda det som 
man tycker bäst om och är mest bekant med.
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