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Abstrakt 
Konstruktion utav stora stadsmiljöer i 3D består, från idé till färdig scen, utav många 

olika processer och tekniker. Från koncept genom planering, modellering, 

texturering och rendering till slutresultatet. Det är därför önskvärt att minimera 

mängden onödigt arbete och effektivisera dessa processer där det är möjligt. Den här 

studien undersöker hur modularitet kan användas och implementeras i semi-

automatiserade konstruktionslösningar i syftet för att användas i filmsammanhang. 

Kärnan utav studien utgår ifrån att en grafiker skapar diverse byggstenar för olika 

stadsmiljöer. För att sedan konstruera en miljö utifrån dessa byggstenar kan 

programvaror automatisera processen med hjälp av olika variabler som kontrolleras 

utav grafikern. Detta sparar grafikern enorma mängder repetitivt arbete som istället 

kan fokusera på detaljarbete och slutresultatet. Genom en mer automatiserad process 

skapas en bättre balans i arbetet mellan detaljrikedom och den spenderade 

arbetstiden, vilket ger ett mer effektiviserat arbetsflöde.  
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1. Inledning 

Filmbranschen är ett yrkesområde av många kulörer. Allt ifrån dokumentär, 

drama, skräck, komedi och action som tävlar mot varandra i att locka till sig publik. 

Vad som gör att en film lockar tittare och gör produktionen till en framgång tåls att 

diskuteras, men enligt källor [1] framgår det att alla de 20 högst omsättande 

nordamerikanska filmproduktionerna har använt sig utav visuella effekter i viss mån, 

varav en stor majoritet kraftigt har förlitat sig i stor grad på effekter i form av 3D eller 

vilka rent av är fullständigt producerade i 3D. En anledning till den ökade 

användningen av scener fullt i 3D är att teknologin tillåter filmskaparna att dels 

producera scener som hade varit svåra, dyra eller farliga att producera med 

traditionella metoder [2, 3], men även då grafikerna har möjlighet att justera materialet 

på det precisa sätt som de vill ha det, någonting som traditionella metoder aldrig 

kommer kunna göra. Detta har gjort att traditionella metoder allt mer byts ut mot 

digitala [2].  

Tillämpning av digitala effekter i film ökar stadigt. Även filmer med lägre budget 

har nu för tiden möjlighet att använda sig utav grafiker, ibland för mindre effekter, 

men till och med för scener som helt ändrar hur filmen uppfattas. Framsteg inom ett 

flertal områden, dels hård- och mjukvara men likaså effektivisering utav 

arbetsmetoder, ökar kvaliteten på det material som grafikerna producerar samtidigt 

som tiden som krävs för att utföra arbetet minskar. Den här uppsatsen kommer att 

undersöka några metoder som används för att producera större stadsmiljöer för olika 

ändamål och hur dessa metoder kan förbättras i syftet att minska produktionstid utan 

att förlora en hög kvalitet.  

1.1 Bakgrund 

Visuella effekter är i sig ett väldigt stort område med ett flertal underkategorier. I 

stort kan visuella effekter förklaras som framställningen utav bildmaterial för att 

användas i filmsammanhang att endast använda spelfilms-materialet [4]. För att göra 

det mer begripligt kan begreppet delas in i fyra kategorier: green-screening, som 

används för att ta bort bakgrunden på filmade karaktärer eller modeller [5]; matte 

paintings, som används för att lägga till eller förlänga en bakgrund på filmat material 

[6]; digital animation, som används för att producera karaktärer, effekter eller 

omgivningar i 3D [7, 8]; och digital effects, där material skapas eller modifieras 

genom annat bildmaterial, så som blandning av filmat material med stillbilder. Dessa 

kategorier överlappar varandra och alla kan användas samtidigt i ett och samma klipp, 

men kategorierna finns för att skilja just vad som utförs för att framställa effekten [3].  

Då denna uppsats kommer att behandla hur man producerar digitala stadsmiljöer 

kommer den främst rikta in sig på digital animation, men då matte paintings kan 

utgöra en del utav en digital miljö kommer även det ämnet diskuteras i mindre detalj. 

Digital animation i 3D är även det ett område bestående utav ett flertal komponenter. 

Innan en 3D-scen kan användas i filmsammanhang måste den bli skapad genom en 

kedja av processer: modellering, texturering, riggning, animering, simulering, 

ljussättning och slutligen rendering. Av dessa är de mest kritiska för producering utav 

en statisk miljö modellering, texturering, ljussättning och rendering. Här är 

modellering och texturering starkt sammankopplade, då de båda används för att skapa 

miljön och utforma den arkitektoniska stil som kommer användas, medan ljussättning 

och rendering även de är starkt sammankopplade med varandra och förmedlar 

tillsammans stämning och känsla i scenen. Som exempel kan en stuga i skogen 

modelleras antingen som en gammal högloftsstuga eller ett modernt fritidshus och 

textureras med en stil av murket timmer eller nymålade plankor, beroende på vad 

handlingen kräver utav miljön. Samtidigt kan båda dessa scener ljussättas och renderas 
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som en ljust solig dag eller en molnig kväll beroende på känslan som krävs, är det en 

romantisk komedi eller en skräckfilm? 

När alla elementen i en scen är fastställda gäller det bara att faktiskt skapa dessa. 

Beroende på scenens storlek, generella stil och detaljkrav kan produktionstiden skilja 

sig väldigt mycket. En generell regel är dock att större, väldigt realistiska scener med 

många olika detaljelement ofta hamnar högre upp på tidsskalan. Ett praktexempel på 

en sådan scen är från filmen Day After Tomorrow, när en större del utav Manhattan 

översvämmades utav vatten. Att skapa hela den miljön i 3D var ett projekt som tog 

närmre ett år [3]. Med så stora projekt är det önskvärt att minska eller automatisera allt 

repetitivt arbete för att spara arbetstid och därigenom produktionskostnader.  

1.2 Syfte och mål 

Uppsatsens syfte är först och främst att undersöka möjligheterna att använda 

modularitet i syftet att konstruera stora stadsscener i 3D-miljö i avsikt att använda 

materialet i film. Fokusen kommer ligga i att effektivisera arbetsflödet genom 

automatisering utan att förlora möjligheter att enkelt påverka miljöerna och utan att 

förlora visuell kvalitet. Med effektivisera menas i uppsatsen att få fram ett likvärdigt 

slutresultat med en mindre mängd arbete. Det producerade resultatet är menat att 

användas som hjälpmedel eller riktlinjer för 3D-grafiker vilka själva arbetar med att 

konstruera större stadsmiljöer och även programvaruutvecklare vilka arbetar med att 

skapa verktyg för 3D-grafiker. Målen för denna studie är att: 

 

 undersöka automatiserade sätt att konstruera större stadsmiljöer i 3D-miljö 

 ta reda på hur 3D-omgivningar konstrueras i dagens spel- och filmindustri 

 analysera hur texturer kan användas för att skapa variation i en miljö bestående 

av återanvändbara uppsättningar av modeller 

 konstruera en scen huvudsakligen uppbyggd utav återanvändbara modeller för 

att utvärdera olika tekniker vid modulär konstruktion 

1.3 Avgränsningar 

Den här studien kommer enbart att ta upp teoretiska och praktiska möjligheter 

samt problem kopplade till användarens egna tekniker. Även om olika teknologier 

som används för modellering och generering av stadsmiljöer kommer diskuteras i viss 

grad, kommer inte programvaran som används för konstruera miljön i denna studie, 

jämföras med annan programvara med liknande egenskaper. Detta då studien inriktas 

mer på en synvinkel av de teoretiska principerna av produktionen än de olika 

verktygen som principerna appliceras genom.  

Även om studien är inriktad på produktion av miljöer för film som kräver 

fotorealistisk detaljnivå kommer studien inte att ta upp frågor för fotorealism bortom 

produktionen av den digitala modellen, vilket inkluderar modellering, UV-mappning 

och texturering. Trots att ett flertal områden, så som ljussättning och rendering, krävs 

för produktionen utav en digital miljö riktar den här uppsatsen in sig själva 

konstruktionen utav de 3D-modeller som används i miljön. Alltså kommer inte 

områden som ljussättning eller rendering diskuteras angående deras roll för 

produceringen utav fotorealistiska miljöer. Detta då de områdena är omfattande nog 

att fylla ett flertal uppsatser i sig. Denna avgränsning tillåter en djupare undersökning 

utav just modellering och texturering samt dess effektivisering.  

2. Metod 

Uppsatsens forskningsarbete delas upp i två olika delar: en teoretisk där olika 

konstruktionsmetoder och branscher undersöks och en empirisk där en 3D-scen i form 

av en stadsmiljö konstrueras. Även om det kan ses som två separata delar kommer 
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dessa vara sammankopplade i allra högsta grad. Resultatet från teorin används som en 

utgångspunkt för hur empirin genomförs.  

2.1 Teori och beprövade tekniker 

Teorin används för att få fram information angående dagens olika teknologier. 

Den undersöker hur stora digitala städer kan produceras genom automatisk generering, 

simulering, procedurell konstruktion och modulär konstruktion. Den undersöker dessa 

olika tekniker dels för att urskilja vilka för- och nackdelar som existerar beroende på 

vilket syfte det ska användas för, men även för att ta reda på om olika teknologier kan 

låna metoder från varandra eller rentav arbeta tillsammans. Stor fokus kommer ligga 

på hur effektivt teknologin producerar modellerna i stadsmiljön, men oavsett hur 

effektiv teknologin är kommer studien framhäva materialets möjlighet att användas i 

filmsammanhang.  

Särskild fokus läggs på att undersöka hur begreppet modularitet används i grafiska 

sammanhang. Målet med detta är att utveckla ett tillvägagångssätt som kan användas 

för konstruktion utav olika scener. När de olika teknologierna väl blivit undersökta 

finns det ett bättre underlag för hur det empiriska arbetet ska genomföras. Det kommer 

även bli lättare att tänka ut eventuella förbättringar och lösningar på problem än om 

endast resultatet från empirin beaktas. Detta empiriska arbete i samband med den 

tidigare teorin ger mer praktiska resultat som kan ge bättre riktlinjer och inspiration 

för vidare forskning [9].  

Med detta ska teorin alltså behandla uppsatsens två första frågeställningar. Syftet 

med teorin inte är att få fram någon form av mätbar data, så som hur snabbt en särskild 

miljö produceras eller till vilka resurskostnader. Syftet är istället att utveckla en 

djupare förståelse för ämnet som helhet. Detta genom att undersöka olika 

konstruktionsmetoder och deras möjlighet att producera ett fotorealistiskt resultat. 

Först när det är fastställt att kvaliteten är tillräcklig undersöks huruvida grafikern har 

tillräckligt med konstnärlig frihet under processen samt möjlighet att arbeta vidare 

med det producerade materialet. Denna process kräver en subjektiv granskning utav 

processerna som är svår, om inte omöjlig, att placera i någon sorts mätbar data.  

2.1.1 Litteraturinsamling 

Teorin har huvudsakligen skett genom sökningar i databaser online vilka har 

hittats genom Högskolan i Gävles hemsida. De databaser som använts är ACM Digital 

Library och IEEE Xplore. Även Cambridge Journals Online och Oxford Journals 

Online granskades, men gav varken samma mängd eller lika relevanta resultat. Sökord 

som använts  inkluderar: 3d, graphics, modular, city, building, visual, effects och film. 

Ett flertal sökningar gjordes med olika kombinationer av dessa sökord, beroende på 

hur många resultat som fanns samt deras relevans för studien. Sökningarna resulterade 

i 89 olika källor bestående av vetenskapliga artiklar, böcker och uppsatser från 

konferenser som till exempel SIGGRAPH, varav somliga inkluderade videomaterial.  

Dessa källor innehöll information om en mängd olika ämnen, några exempel är 

arkitektonisk visualisering, automatisk konstruktion av massiva stadsmiljöer, 

procedurell modellering av miljöer i 3D och modulära miljöer för spel. Många av 

källorna var inte direkt kopplade till teorins syfte, utan innehöll inslag av relevant 

information. Sådana källor lästes inte med stor noggrannhet utan granskades snabbt 

efter de uppgifter som var mest väsentliga för studien.  

I övrigt söktes även information gällande modularitet och 3D-miljöer för spel på 

handlednings- eller tutorial-hemsidor som Eat3D, Lynda och Digital Tutors.  
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2.2 Empiri 

Med informationen från teorin kan arbetet med konstruktionen utav stadsscenen 

påbörjas. Teorin går igenom olika metoder som kommer användas i det praktiska 

arbetet, så som modellerings-, texturerings- och automatiseringsprocesser som måste 

undersökas för att få fram en logiskt kopplad arbetsmetod mellan de olika processerna. 

Det huvudsakliga arbetet kommer bestå av att undersöka huruvida modulariteten 

fungerar på konstruktionen utav större scener. Med detta menas alltså att olika 

uppsättningar av modeller kommer produceras digitalt för att sedan tillsammans 

konstruera ett flertal byggnader. Syftet av processen är att testa modellerna i en 

uppsättnings möjligheter att kombineras med varandra samt deras möjligheter att 

återanvändas med olika modifieringar i en större scen. Uppsättningarna kommer bestå 

utav en mindre mängd modeller för att underlätta produktionen och huvudsakligen 

testa de teoretiska principerna. Modellerna kommer inte heller vara så pass detaljerade 

som de skulle vara i fallet av en riktig filmproduktion.  

När modelleringen är klar UV-mappas och textureras modulerna för att undersöka 

på vilket sätt textureringen kan ske för att åstadkomma en hög detaljnivå samtidigt 

som de hålls anpassningsbara. Textureringen kommer att använda både procedurella 

metoder i samband med diverse detaljtexturer. Materialen ska även vara skapade i 

syftet att kunna kopieras och lätt omarbetas för att ge samma modeller ett helt nytt 

utseende.  

Liksom teorin kommer empirin inte att generera någon kvantifierbar data, då 

resultatet kommer tolkas subjektivt efter dess förmåga att effektivisera arbetsflödet. 

Detta ställs emot den potentiella grafiska kvaliteten av andra tillvägagångssätt, samt 

dess återanvändbarhet.  

2.2.1 Mjuk- och hårdvara 

För att materialet som produceras ska vara jämförbart med det som förekommer i 

olika grafiska branscher används endast programvara som tillämpas av olika 

professionella företag. All konstruktion i 3D-miljö, det vill säga modellering, UV-

mappning och texturering sker i Autodesk 3D Studio Max 2014. För renderingar 

används V-Ray 2.4. Texturbehandlingar sker i Adobe Photoshop CS5.1.  

Alla data som produceras för projektet, från 3D-material till dokument, laddas upp 

till en filserver via Dropbox för att säkerställa att inget material går förlorat.  

Arbetet som utförs, både konstruktion såväl som dokumentskrivning, sker på en 

PC med Intel i7-960 processor med 3.2GHz, Corsair 16GB DDR3-1600 RAM samt 

Asus Geforce 560 TI DCII.  

2.2.2 Referens- och bildmaterial 

För att få en bred mängd referensmaterial utav olika stadsmiljöer används Google 

Maps bilder från Street View. Referensmaterialet används som utgångspunkt i 

designen utav byggnaderna som konstrueras i empirin. Materialet granskas för att hitta 

byggnader bestående av olika former av högre komplexitet än geometriska primitiver 

som kuber, sfärer och cylindrar. Av texturerna som används kommer majoriteten från 

CG Textures.  Dessa används för att undersöka återanvändbara material på olika 

modeller utan att behöva spendera onödigt tid på att skapa nya material eller arbeta på 

modellen för att passa olika materialinställningar.  

3. Resultat 

Detta avsnitt består av två olika delar: en teoretisk som undersöker digitala miljöer 

utifrån olika branscher och tekniker, och en empirisk studie som utgår ifrån 

resultatet utav teorin och undersöker hur olika tekniker kan användas för att 

effektivisera arbetsflödet. Teorin är utförd med avseende att ge bredast möjliga 
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perspektiv på digitala stadsmiljöer. En bred studie är viktig dels för att undersöka vart 

effektivisering kan ha störst betydelse men även för att utforska genom vilka olika 

metoder som effektiviseringen kan förverkligas. Det empiriska arbetet är begränsat för 

att fokusera på de bästa möjliga tekniker för att utveckla och förbättra verktyg och 

arbetssätt.  

3.1 Teori och beprövade tekniker 

Det finns många branscher som i dagsläget använder sig av 3D-teknik för att 

visualisera stadsmiljöer. En av dessa är filmindustrin, som enligt Aitken et al. [10] har 

sett möjligheterna inom 3D-visualisering till den grad att filmscener skapas helt och 

hållet med hjälp av digitala metoder. De menar att det finns många fördelar för 

filmindustrin med att använda sig utav 3D-visualisering. Till exempel är det möjligt 

att påverka miljöer på sätt som hade varit problematiska att göra i verkligheten, som 

naturkatastrofer och krigsscener vilka kräver stor förstörelse. Ett annat exempel kan 

vara att man behöver skapa historiska miljöer som inte längre finns, eller rentav fiktiva 

miljöer som är omöjliga att skapa i verkligheten. Ofta har det vid sådana tillfällen 

använts miniatyrmodeller, så som vid produktionen av The Chronicles of Narnia, 

vilket Wright et al. [11] diskuterar vidare. Men även om miniatyrer fortfarande 

används i dagens industri påpekar Eric Hanson [2] att det är en av de äldre tekniker 

som allt mer byts ut mot digitala scener. Hanson [2] understryker att digitala metoder 

ger mer frihet i filmskapandet, men betonar problematiken med helt digitala scener. 

Detta både på grund av svårigheter med att ge realistiska resultat, men även på grund 

av den enorma mängd arbete som krävs.  

För att kunna arbeta fram en plan för hur en arbetsprocess kan förbättras, eller till 

och med vilken process som ska förbättras, krävs en viss kunskap om hur den fungerar 

i dagsläget. Men tyvärr finns det väldigt begränsad information tillgänglig om 

stadsmodellering från företag som arbetar i filmindustrin. Hanson [2] nämner att i 

filmsammanhang är en miljö i fullskalig 3D en av de viktigaste och mest flexibla 

metoderna som används för att skapa digitala omgivningar i dagsläget. Att man med 

denna metod kan återanvända miljön till flera tagningar gör att det är en av de mest 

populära arbetssätten på större projekt. Men trots dess flexibilitet existerar dock vissa 

utmaningar vilka gör att metoden ofta ersätts utav andra, enklare lösningar. Det 

absolut största problemet med denna metod är att den är så pass tidskrävande att 

konstruera så omfattande miljöer, men även att den höga geometriska belastningen på 

stora scener kan orsaka vissa problem [2]. När grafikerna konstruerar dessa stora 

stadsmiljöer krävs det inte endast att resultatet håller hög kvalitet och är trovärdigt att 

se på. Det är även viktigt att miljöerna förmedlar den känsla som regissören kräver 

och att den är korrekt sett ifrån filmens handling. Det är denna kvantitet av arbete i 

kombination med de höga krav som ställs som ger en väldigt hög produktionstid om 

det inte bestäms att grafikerna offrar en aspekt till förmån av en annan. Dock kan en 

annan lösning för att effektivisera arbetsflödet vid konstruktionen av dessa miljöer 

vara genom modularitet, automatisering och återanvändning utav modeller. Detta kan 

potentiellt minska den totala produktionstiden av en scen samtidigt som mer tid kan 

spenderas per modell, vilket kan höja kvaliteten på slutresultatet avsevärt.  

3.1.1 Procedurell- och automatiserad generering 

När målet är att skapa en väldig miljö i 3D krävs det att man skapar och arbetar 

med väldiga mängder data [12]. Större storlek, högre detaljnivå och mer komplexa 

material ökar tillsammans datamängden. Att manuellt skapa en hel stad kan därför 

verka som en ofantlig uppgift att åta sig. Det har därför skapats ett behov av att 

minska den mängd mänsklig interaktion som krävs i konstruktionen av dessa stora 

miljöer.  
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En forskare som valt att arbeta med automatisk generering utav städer är Georg 

Kuschk. Kuschk [13] beskriver problematiken med den stora mängden data som 

behöver produceras för stora scener som även håller en hög detaljnivå. Han menar att 

så kallade Digital Surface Models (DSMs), vilka används i en mängd olika syften så 

som översvämningssimuleringar och analyser av radiovågor och miljöer [14], 

innehåller väldigt precisa data. Dessa simuleringar och analyser presenteras igenom ett 

system som använder 3D för att visualisera resultatet. Det systemet kräver däremot 

inte alls en så pass stor och precis datamängd för att ge ett tillfredställande resultat. 

Detta i sin tur gör att resurserna som läggs på den processen kan minskas avsevärt. 

Kuschk [13] påstår att han utvecklat ett ramverk för att automatiskt skapa städer i 3D 

vilka avväger detaljnivå kontra datamängd för ett optimalt resultat.  

3D-konstruktionen genom denna teknik sker i flera steg och kräver indata för att 

fungera över huvud taget. Proceduren utgår från ett antal flygfoton eller satellitbilder 

tagna över ett område i olika vinklar. Dessa bilder genomgår en rad olika 

behandlingar, transformeringar och projiceringar för att den data som utvinns ska 

kunna användas tillsammans. Resultatet blir en representation utav scenen i 2.5D på 

ett pixel-rutnät, vilken sedan används för att generera en 3D-modell. DSMs har ett 

höjdvärde per pixel, vilket Kuschk [13] menar är överflödigt i rent visualiseringssyfte. 

Den producerade 3D-modellen behöver därför genomgå en reducering av trianglar 

utan att eliminera allt för karaktäristiska kännetecken och egenskaper av modellen. 

När all geometrisk data väl är optimerad textureras modellen genom en analys utav 

flygfotona och satellitbilderna för att granska vilka bilder som lämpas bäst för varje 

enskild triangel. Detta sker via en undersökning av vilka trianglar som täcks av andra 

trianglar från en särskild vypunkt, då alla möjliga bilder jämförs för bästa kvalitet. De 

trianglar som skyms får då texturdata från en annan bild.  

Parish och Müller [15] har utvecklat en metod att skapa virtuella städer från 

grunden utan att använda sig utav flygfoton eller satellitbilder och menar att en sådan 

metod kan vara användbar för att återuppbygga städer i digital form, medan deras 

metod är bättre lämpad för att skapa modeller över nya städer som inte finns. Deras 

metod har implementerats i en programvara de kallar för "CityEngine" [15] och 

använder istället en mindre mängd statistisk och geografisk indata som kan modifieras 

efter användarens egna behov [16].  

CityEngine arbetar genom ett flertal olika steg för att bygga upp en 

lättkontrollerad hierarki över hela staden. Parish och Müller [15] beskriver hur 

processen inleder med att programvaran läser av ett antal bilder som representerar 

geografiska och socialstatistiska variabler över ett område. Dessa bilder tolkas för att 

bygga ett system av vägar genom ett modifierat Lindenmayersystem, eller L-system. 

L-system fungerar genom att bland annat använda rekursion för att ersätta ett objekt 

ett annat objekt som består av flera komponenter. Detta kan skapa komplex geometri 

med hjälp av enkla regler [17]. Sådana system har tidigare använts i en rad olika 

datorsimulerings sammanhang, exempelvis för att geometriskt modellera växter 

digitalt [18, 19]. Därefter delas områdena mellan vägarna upp i olika grupper för att 

sedan applicera ett ytterligare L-system. Detta utgör grunden för hur byggnader ska 

konstrueras i omgivningen. De olika typer av byggnader som kan konstrueras har 

delats upp i tre olika varianter: skyskrapor, kommersiella byggnader och bostadshus. 

Dessa placeras ut i omgivningen beroende på de inmatade sociostatistiska variablerna 

och konstrueras efter separata L-system med egna regler. Dessa 3D-byggnader får 

sedan semiprocedurella texturer som appliceras i visualiseringsprogrammet. 

Anledningen till att procedurella tekniker används är dels för att minska tiden för 

produktion, då separata texturer på separata husmodeller skulle kräva mer 

preparationsarbete. Det skulle enligt Parish och Müller [15] även öka den mängd 

minne som krävs utav systemet för att kunna använda programmet.  

En metod som används för att procedurellt konstruera byggnader i 3D är så kallad 

shape grammar, eller formgrammatik [18, 20, 21]. Denna grammatik fungerar som en 

samling av regler för att bestämma hur en begränsad uppsättning av olika former ska 
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användas för att konstruera en byggnad. Beroende på vilken konfiguration som 

definieras kan en byggnad se helt annorlunda ut från en som använder samma 

uppsättning former, men med en del modifierade regler.  

Den formgrammatik som Müller et al. [18] använder kallas för CGA shape och 

fungerar genom en process av att iterativt utveckla byggnadernas utseende och lägga 

till nya detaljnivåer. Denna process inleds med skapandet utav en väldigt enkel skiss-

modell av en byggnad. Den modellen används i syftet att definiera byggnadens volym. 

När volymen är fastställd produceras byggnadens fasad, vilken har detaljer som dörr- 

och fönsteröppningar. Därefter placeras dörrar, fönster och diverse 

dekorationsmodeller ut. Müller et al. [18] betonar vikten av att denna metod skapar en 

hierarkisk struktur vid själva konstruktionen utav modellen. Denna hierarki skulle 

tillämpas som en del utav ett regelverk för att återanvända designen med procedurella 

variationer, och på så sätt användas för att bygga en större del av en stad.  

3.1.2 Digitala miljöer i film 

Hanson [2] jämför hur digitala miljöer fungerar i dagsläget med hur man tidigt i 

Hollywood använde studioutrymme för att bygga upp fiktionella miljöer [22], med bra 

möjligheter för att hållas kontrollerade och anpassningsbara. Skillnaden är att 

miljöerna nu existerar på en hårddisk och produceras med hjälp av datorer istället för 

att byggas för hand. Hanson [2] beskriver även hur begränsat det fältet var under tidigt 

90-tal då han inledde sitt arbete inom området, och hur det har expanderat till en 

väldigt utbredd verksamhetsgren för modern filmindustri.  

Trots dess allt mer frekventa förekomst förklarar Hanson [2] hur digitala miljöer 

fortsätter att utmana dagens teknologier, framför allt när det handlar om större 

långfilmsproduktioner. Detta stimulerar olika forsknings- och utvecklingsgrupper till 

att producera nya tekniker både i syfte att öka grafisk kvalitet, minska tiden som krävs 

för arbetet och förenkla arbetsprocesser för användarna [23]. Hanson [2] poängterar att 

många av dessa tekniska framsteg är drivna utav stora satsningar på karaktärsarbete. 

Men trots att det finns en hel del likheter karaktärs- och miljöarbeten så menar Hanson 

att utveckling kring hur miljöer konstrueras kräver separat utveckling från karaktärer. 

Då man bejakar skillnaderna i resultatet på de olika områdena kan nya teknologier och 

arbetsflöden utvecklas som bättre effektiviserar arbetet specifikt till det avsedda 

resultatet.  

Den mest frekvent förekommande metoden av digitala scener är där det 

huvudsakliga materialet är filmat medan en del utav omgivningen ersatts eller utökats 

digitalt. Hanson [2] menar att detta tillvägagångssätt är väldigt tidseffektivt och billig 

att producera, men är väldigt oflexibel då det kraftigt förlitar sig på det filmade 

materialet. Helt i kontrast till detta är metoden att konstruera en fullständig miljö i 3D. 

Detta anser Hanson [2] är den mest flexibla metoden då den möjliggör en stor 

variation av kamerarörelser och även då samma miljö kan återanvändas till ett flertal 

olika scener. Däremot anmärker Hanson [2] att denna teknik är den mest kostsamma 

och tidskrävande metoden. Problem som ofta uppstår är att skapa trovärdiga 

ljussättningar och renderingar, och därtill även att de system som grafiker jobbar med 

behöver hantera en stor mängd geometrisk data [3].  

Det är viktigt att komma ihåg att även om det är det är den mest flexibla metoden 

för digitala miljöer är att skapa en hel scen i 3D så är det ofta inte det enda elementet i 

den slutgiltiga bilden [3, 5]. Ofta redigeras det in olika filmade, fotograferade eller 

målade element i en 3D-scen. Hanson [2] förklarar att det är lättast att få trovärdiga 

slutresultat om man inkluderar olika filmade element i en 3D-scen. Anledningen till 

detta menar han är att scener som är helt och hållet producerade i 3D, även med de 

senaste metoderna, lättare kan urskiljas som onaturliga jämfört med de som innehåller 

blandade filmade element. Vid alla scener där olika element blandas klargör Hanson 

[2] vikten av att ta hänsyn till eventuella perspektivförändringar som kan förekomma. 

Vid scener där kameran panorerar, lutar eller zoomar menar Hanson [2] att det är 
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lättare att upptäcka perspektivfel, framförallt vid övergångarna mellan de olika 

elementen. En metod för att dölja övergångar är att vidare tillämpa olika 

effektanimeringar som täcker över dessa.  

3.1.3 Digitala miljöer i spel 

I spelindustrin påpekar McKinley [12] att det på grund av hårdvaran som renderar 

miljöerna måste sättas gränser för hur komplicerad en omgivning kan vara. Hirsch et 

al. [24] påpekar att en stor skillnad mellan grafik i spel- och filmbranschen är att i 

filmbranschen renderas slutmaterialet i förväg till en 2D-bild, till skillnad från i 

spelbranschen där en hel 3D-miljö måste renderas i realtid med begränsad hårdvara. 

På grund av dessa prestandabaserade krav som begränsar det visuella resultatet kan 

själva kärnan i ett spels grafiska koncept gå förlorat eller åtminstone bli kraftigt 

undertryckt. Hirsch et al. [24] framhäver även att spelgrafik inte heller har samma 

möjligheter att rätta till eventuella grafiska problem eller artefakter som kan uppstå 

efter rendering.  

Modellering med hjälp av polygoner, berättar Hirsch et al. [24], är den överlägset 

vanligaste metoden i spelsammanhang. Hanson [2] påvisar att det i filmsammanhang 

även modelleras med tekniker som Non-Uniform Rational B-Splines, eller NURBS då 

de tillåter snabbare texturering och rendering. Polygonmodeller menar Hanson [2] 

dock att både kan produceras snabbare och tillåta mer effektiv användning utav RAM-

minne. Kuschk [13] påpekar att det ofta ändå inte är mängden polygoner i en scen som 

begränsar prestandan, utan att problemet allt oftare ligger hos komplexiteten av 

shaders och texturtilldelningarna.  

McKinley [12] anmärker att byggnader är en väldigt stor del av vad en miljö-

grafiker får arbeta med, och att det finns i princip oändligt många kombinationer av 

former som kan användas för att konstruera en byggnad. Men att det i spelbranschen 

är för tidskrävande att använda sig utav för många unika sorters byggnader. McKinley 

[12] påpekar att det är mycket mer praktiskt att återanvända byggnader, eller delar 

utav dem, på platser där de inte ser upprepande ut. Med endast några få byggstenar, 

som fönster, dörr och tak, är det möjligt att arrangera ihop en mängd byggnader av 

olika former, genom ett så kallat modulärt arbetssätt. Detta menar McKinley [12] att 

dramatiskt minskar både produktionstid och kostnader.  

3.1.4 Modularitet 

Burgess och Purkeypile [25] har arbetat flera år vid spelföretaget Bethesda Game 

Studios, eller BGS, och återger hur de har gjort karriär genom att arbeta med 

modularitet. För att förstå hur och varför de arbetar som de gör säger Burgess och 

Purkeypile  att det är viktigt att förstå hur studion fungerar och vad de strävar efter. De 

spel som BGS utvecklat har alltid omfattat väldiga miljöer och storlek är inte så 

mycket en ytterligare attribut till spelen som det är en väsentlig komponent. Denna 

aspekt har haft en stor påverkan på studions arbetssätt.  

Burgess och Purkeypile [25] beskriver att arbetet med modularitet inleds med 

konstruktion av olika uppsättningar av modeller. Dessa uppsättningar fungerar som ett 

system där de olika delarna kan återanvändas och förenas i många olika 

kombinationer, kärnan är att en liten mängd delar kan sammanställas till någonting 

mycket större [12, 25]. Ett av problemen med att arbeta med den här metoden påpekar 

Burgess och Purkeypile [25] är att omgivningarna lätt kan bli repetitiva. Vad de 

iakttog var att personer som spelat spel från BGS oftare fann diverse 

detaljkomponenter som återanvänts repetitiva mer än de större arkitektonisk 

elementen. Med större variation av smådetaljer i en omgivning kunde alltså liknande 

arkitektoniska drag förbli ouppmärksammade.  

Samma princip av att hålla scener varierade kunde appliceras på användningen 

utav själva uppsättningarna. En uppsättning bestående utav modeller för en 

fängelsehåla har en särskild känsla, medan en uppsättning för en isgrotta har en helt 
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annan. Om en grafiker skulle blanda dessa två uppsättningar i en scen skulle känslan 

förändras till någonting helt nytt. Burgess och Purkeypile [25] menar att 

experimentation är en stor del utav sådant arbete, och att olika kombinationer av stilar 

kanske inte passar direkt, utan kan vara i behov utav modifikation i efterhand för ett 

bättre slutresultat.  

3.2 Empiri 

Vid val utav metod för konstruktion utav en större digital miljö ville jag utforska 

de tekniker som hade största möjliga potential för att återanvända det material som en 

grafiker skapar, eller även minskar den tid som behövs läggas ner på det totala arbetet. 

Ett mål med arbetet var att använda de mest effektiva metoderna som gav bäst kvalitet 

för den spenderade tiden för de olika processerna som en grafiker genomgår vid 

digital stadskonstruktion. Det var även viktigt att undersöka en konstruktionsmetod 

som kunde utvecklas vidare kombinerat med automatisering samtidigt som grafikern 

får stor frihet i arbetet. Därför valde jag att arbeta främst med modulär konstruktion 

[12, 25]. Att använda modulära uppsättningar utav modeller skulle nyttja en beprövad 

metod från spelbranschen och föra in den i filmsammanhang. Det ger grafiker 

möjlighet att lägga mer tid på varje enskild modell som används på många olika 

platser i en scen, vilket i sig antyder att den grafiska kvaliteten i scenen höjs så länge 

inte känslan av realism bryts av upprepande mönster i scenen.  

För att minska repetitiva mönster valde jag att inte arbeta med de metoder för 

texturering som ofta används vid modulär konstruktion i spelsammanhang, där varje 

unik modell textureras separat ifrån anslutande modeller [25]. Istället har jag valt att 

arbeta med en blandning utav procedurella material [26, 27] i samband med olika 

maskeringstexturer för att kontrollera det sätt som olika material sprider sig över en 

modell samt övergår emellan varandra på olika ytor.  

3.2.1 Granskning av modularitetskonceptet 

Det första steget som togs när det empiriska arbetet påbörjades var att undersöka 

hur enkelt själva konceptet utav modularitet var att använda. Konstruktionen hölls 

väldigt enkel med så få delar som möjligt, delvis för att spara tid men även för att 

undersöka hur lätt det var att bygga upp olika hus med en begränsad uppsättning 

modeller. Den första uppsättningen av modeller bestod av en husgrund, två fönster, 

två lister, en kant till taket samt hörndelar till respektive typ av modell. Bortsett från 

dessa grundmodeller krävdes ytterligare modellering i mindre skala i form utav tak 

och en enklare vägg på husets baksida. All modellering utfördes med absolut minsta 

polygonmängd och detaljnivå samt att byggnaden inte konstruerades efter verklig 

skala, då det inte var relevant för just detta test.  

När den första husmodellen var konstruerad kopierades den för att sedan byggas 

om med ett tillskott av delar från samma uppsättning modeller. Att bygga det andra 

huset genom att utgå ifrån det första huset för att endast bygga om det i en mindre 

omfattning tog en bråkdel av tiden av att konstruera det första huset.  

För att undersöka återanvändbarheten av en färdig husmodell krävdes en 

granskning utav hur material kunde skapas och användas. För att kontroll över olika 

material på en och samma modell delades alla polygoner in i olika material-IDn 

beroende på vilket material som skulle appliceras. Till exempel fick alla polygoner 

som skulle ha väggens material ID-nummer "1", medan polygoner som skulle få 

husgrundens material fick ID-nummer "2".  

Därefter applicerades en multi-sub shader på modellerna för att lättare kunna byta 

ut material på byggnaderna i efterhand. Denna shader fungerar genom att skapa flera 

material kopplade till olika material-IDn. På så sätt är det möjligt att ha en mängd 

olika material i en enda multi-sub shader och helt andra material i en annan shader. 

Det är då enkelt att byta ut eller ändra enstaka material kopplade till vissa material-
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IDn utan att påverka resterande material på modellerna som använder multi-sub 

shadern. Alla olika material som användes skapades procedurellt genom att blanda 

olika repeterande texturer med procedurellt genererade svartvita noise-texturer 

applicerade som alpha-masker. Alltså användes noise-texturens svarta värden för att 

applicera en textur medan dess vita värden applicerade en annan textur. Noise 

texturerna genereras automatiskt i 3DS Max, men har särskilda variabler som kan 

ändras för att påverka noisens utseende. Dessa hölls dock enkla för att enbart 

undersöka möjligheten att blanda in detaljtexturer i återanvändbara procedurella 

material.  

Husmodellernas texturkanaler UV-mappades med hjälp av 3DS Max inbyggda 

box-map. Box-mappen fungerar genom att en låda bestående av sex polygoner skapas, 

där varje polygon representerar UV-mappen. Texturerna som är applicerade projiceras 

sedan ortogonalt från box-mappens polygoner till modellens geometri. Detta bestäms 

beroende på vilken av mappens polygoners normalvärden som mest stämmer överrens 

med geometrins enskilda trianglar. Denna box-map sträcktes över hela husmodellerna 

för att säkerställa att det inte skapades några sömmar på plana ytor. För att kunna 

placera ut olika texturdetaljer applicerades ytterligare UV-maps i form av box-maps. 

Dessa sträcktes dock inte över hela modellen i höjdled utan begränsades till områden 

som husgrunden och större ytor på fasaden. Då den första UV-mappen tillämpades på 

flera olika material fick den använda UV-kanal ett, medan de övriga UV-mapparna 

fick använda följande kanaler beroende på behovet. Dessa användes för att placera 

alpha-masker i form av gradienter för att bestämma vart särskilda material skulle 

placeras på geometrin. Dessa gradienter kan också skapas automatiskt i 3DS Max, 

men det går även att applicera vilken textur som helst beroende på önskat resultat. Det 

framgick dock under testet att modellerna kunde bli väldigt komplicerade. För att 

sedan kunna placera ut material korrekt på respektive yta skulle det krävas mycket 

arbete för varje unikt hus konstruerat från samma uppsättning modeller. Det kunde 

även skapa stora problem på modeller där olika särdrag och detaljer på modellerna 

inte var skapade i horisontella linjer. Hur UV-mappningen fungerar i detta fall kan ses 

nedan i figur 1. 

  

 

Figur 1: Förklaring utav de olika UV-mappningarna. Den röda rektangeln beskriver UV-

kanal ett, medan de övriga rektanglarna beskriver UV-kanal 2-5, vilka styr detaljgradienter.  

När husmodellerna var modellerade, UV-mappade och hade material applicerade 

skapades en ny multi-sub shader. Denna utgick från den som används på de båda 

tidigare byggnaderna. I shadern ersattes några av de materialen som använts i stor grad 

över hela modellen. De båda husmodellerna kopierades och applicerades med den nya 

shadern. Resultatet kan ses nedan i figur 2. 
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Figur 2: Det första testet av modularitetskonceptet med procedurella material 

applicerade.  

3.2.2 Stadsplanering 

Då konceptet av att bygga större miljöer utifrån ett modulärt arbetssätt såg ut att 

fungera som helhet utifrån ett resurseffektivt perspektiv fanns det god anledning till att 

utforska metoden vidare.  

McKinley [12] föreslår att man vid konstruktion utav byggnader, även om det är 

genom ett modulärt arbetssätt, har stor nytta utav olika referensbilder. Han påpekar att 

det finns enorma mängder av inspirationskällor att finna via internet. Även om 

byggnaderna i referensbilderna inte kopieras rakt av så menar McKinley [12] att de 

utgör en bra grund för en byggnads design.  

Det första steget vid den här punkten var att leta efter referensmaterial. Därför 

följdes McKinleys [12] exempel och internet söktes efter inspirationskällor. Googles 

kart-applikation, Google Maps, användes för att leta efter olika stora städer som kunde 

ha byggnader med intresseväckande former och detaljer. Google Maps Street View 

funktion var användbar för att hitta en bred bas av byggnader med olika arkitektoniska 

stilar från diverse tidsepoker. Under tiden som jag letade efter det hus att utgå ifrån 

fanns många detaljer i omgivningarna som kunde inkorporeras i scenen kring huset, så 

som ventilationsenheter, rör, gatulampor, soptunnor och liknande. Bilder på dessa 

sparades i separata mappar för att kunna användas som referenser till modeller för att 

variera miljön kring en byggnad.  

Byggnaden som valdes som utgångspunkt för modelleringen blev 

Mälarprovinsernas enskilda bank [28], en byggnad från 1900-sekelskiftet i centrala 

Uppsala. En snabb skiss gjordes över hela området, med kartan från Google Maps som 

utgångspunkt, för att granska husets storlek och skalan på dess olika element. Sedan 

delades husets viktigaste delar upp, efter McKinleys [12] principer, för att få element 

som väggar, dörrar, fönster och hörndelar som passar och kan återanvändas.  Här 

skildes olika element upp i tre kategorier: grundelement, de olika delar som utgör 

byggnadens stomme, det vill säga husgrunden, väggar och tak med hål för fönster och 

dörrar; kompletteringselement, de olika elementen som behöver placeras ut på 

byggnaden för att göra modellen komplett, så som fönster, dörrar, karmar och trappor, 

och detaljelement; de olika modeller som mer fritt kan placeras ut för att få byggnaden 

att ge byggnaden ett unikt utseende.  
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3.2.3 Detaljmodellering 

De olika delar som byggnaden skulle konstrueras utav var nu planerade och redo 

att modelleras. Processen för att skapa dessa modeller liknade den process som ägde 

rum vid granskningen utav modularitetskonceptet. En skillnad var att modellerna nu 

skapades med en mycket större noggrannhet, både på polygonnivå och med hänsyn till 

verklig skala i jämförelse med referensbilderna.  

Modelleringen inleddes med att konstruera alla grundelementen vilket resulterade 

i 19 olika modeller, varav en bestod av en platta för taket som inte direkt räknas in till 

uppsättningen på samma sätt som resterande modeller. Detta då den inte är byggd 

modulärt utan behöver anpassas efter vilken form byggnaden har som stort. En del av 

de olika grundelementen hade väldigt liknande former, det var därför möjligt att i ett 

flertal fall utgå ifrån en modell för att skapa en annan del. Huset byggdes upp med 

liknande utformning som huset från referensbilden, men utökades för att kunna variera 

de olika kombinationer utav modeller jämte varandra.  

När husets grund var modellerad och fastställd modellerades alla 

kompletteringselement. Totalt blev det 17 olika modeller i den gruppen. Skillnaden i 

hur dessa modellerades jämfört med grundelementen var att kompletteringselementen 

var geometriskt mer komplexa. Detta gjorde att modelleringen av dessa element tog 

längre tid, trots mindre storlek och att de var färre i antal.  

Sist skapades detaljelementen, vilka enbart bestod utav 13 modeller. Detaljnivån 

på dessa var uppskattningsvis densamma som för kompletteringselementen. Den stora 

skillnaden med den här gruppen var att modellerna inte var låsta i sin utformning och 

placering på samma vis som modellerna i de föregående grupperna. Detta gjorde att 

modelleringen gick snabbare per modell än i kompletteringsgruppen.  

Sammanlagt bestod den första kompletta modulen alltså utav 49 stycken unika 

modeller, vilka kan ses nedan i figur 3. 

 

 

Figur 3: De olika modellerna ifrån den första modulen uppdelat i respektive kategori. Blå 

modeller är grundelement, gröna är kompletteringselement och orangea är detaljelement.  
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När hela modulen var färdigmodellerad återstod endast att montera ihop dessa som 

ett sorts digitalt lego. Denna process skedde i detta fall helt manuellt i 3DS Max, men 

är någonting som teoretiskt sett borde kunna automatiseras på liknande sätt som 

byggnader konstrueras med hjälp av formgrammatik. Bortsett från vissa modeller i 

detaljelementsgruppen så användes alla modellerna ett flertal gånger vid 

konstruktionen utav testbyggnaden. Resultatet utav det arbetet kan ses nedanför i figur 

4.  

 

 

Figur 4: Husmodell konstruerad av instanserade modeller där en instans av varje unik 

modell är färglagd. Blå modeller är grundelement, gröna är kompletteringselement och 

orangea är detaljelement. 

3.2.4 Modifierbar texturering 

När själva modellen utav huset var färdigbyggt behövdes det textureras. Då 

grundprincipen från det första testet utav texturering fungerade bra användes den som 

utgångspunkt samtidigt som lösningar på olika problem undersöktes.  

För varje modell delades som tidigare först alla polygoner upp via olika material-

IDn. För att bättre kunna kontrollera hur olika material sprider sig över ytor med vissa 

material-IDn bestämdes att olika alpha-masker skulle användas. Tillämpningen utav 

dessa alpha-masker avgränsades till grundelementen. En instans utav varje unik 

modell ifrån uppsättningen av grundelement isolerades tillsammans för att sedan 

appliceras med en gemensam UV-map, vilken använde UV-kanal två. För kanal två 

UV-mappades dock inte modellerna genom en box map. Istället användes en teknik 

där UV-koordinaterna "packas upp" från modellerna och placeras in i UV-mappen 

manuellt. Detta gjorde att alla instanser utav samma modell fick identiska UV-

koordinater. Därefter gick det att bestämma vilka delar utav varje modell som behövde 

övergångar från ett material till ett annat samt hur övergångarna skulle formas. För 

denna modell användes två stycken alpha-masker, en för övergångar av mer eller 

mindre hela till förstörda ytor, samt en för områden där smuts eller rost samlats och 

fläckat ytor. Dessa alpha-masker kan vara väldigt detaljrika beroende på vilken 

upplösning som använts och även bestå utav väldigt avancerade former, men hölls i 

detta fall väldigt simplistiska med endast enkla gradienter. Hur UV-mappen ser ut med 

alpha-maskerna kan ses i figur 5.  
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Figur 5: Grundelementens UV-map för kanal två färgsatt med de två alpha-maskerna. Röd 

färg visar de delar med förstörda texturer, grön färg visar delar med smuts och rost.  

När UV-koordinaterna för kanal två var satta sammanfogades alla grundelementen 

till en enda modell. Därefter applicerades som vid det första testet en box-map för 

UV-kanal ett. Detta var återigen för att få procedurella material att renderas korrekt. 

För att få bättre kontroll över de procedurella materialen kombinerades dessa alpha-

masker från UV-kanal två med procedurella alpha-masker som använde UV-

koordinater från UV-kanal ett. På så sätt fungerar ett och samma material för en 

mängd unikt konstruerade husmodeller så länge de konstruerats från samma modul. 

Den enda modifieringen som behövs utföras är att UV-mappen för kanal ett totalt 

måste kapsla in husmodellen. Hur materialindelningen med hjälp utav dessa gradienter 

såg ut kan ses nedan i figur 6.  
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Figur 6: Husmodell med olika materialindelningar. Modellen använder alpha-masker för 

de olika gradient övergångarna.  

Vid det här laget var modellen redo att textureras. Då användes metoden från det 

första testet, vilket betydde att alla modeller från respektive elementsgrupp 

sammansattes till en enda modell och applicerades med en enkel heltäckande box-map 

på UV-kanal ett. Detta gjorde att alla material använde UV-kanal ett för att inte få 

repeterande texturer, medan de olika alpha-masker som användes i materialen använde 

UV-kanal två för att appliceras på rätt del utav modellerna.  

De material, eller shaders som skapades för den här byggnaden var något mer 

komplicerade än det ursprungliga testet men använde samma grundprincip. En enda 

multi-sub shader skapades för att kontrollera utseendet på hela byggnaden. Denna 

shader innehöll tio stycken olika sammansatta material för olika delar utav byggnaden. 

De sammansatta material bestod av ett grundmaterial som täcker alla polygoner med 

matchande material ID. Ovanpå grundmaterialet adderades andra material som 

använde olika alpha-masker, av vilka en del använde gradientmaskerna i UV-kanal 

två, procedurella masker i UV-kanal ett eller en kombination av de två. Genom att 

kombinera dessa olika alpha-masker var det möjligt att få mycket större kontroll över 

de olika materialens placering utav detaljer. Liknande resultat skulle vara svårt att få 

om endast olika material-IDn skulle använts för att få jämna övergångar mellan 

material utan att behöva lägga till överflödiga polygoner. Det var även endast 

materialen för grundelementen som använde två stycken UV-kanaler. De material som 

applicerades på grundelementen hade i regel även flera adderade material än de som 

applicerades på kompletterings- och detaljelementen. Till exempel använde materialet 

som applicerades på väggarna, märkt med blått och lila i figur 6, totalt fem stycken 

material: betong, puts, smuts, skada och rost. Detta kan jämföras med det material som 

applicerades på taket, märkt med beige i figur 6, som bara använde två stycken 

material: färg och smuts. Hur materialappliceringen ser ut kan ses nedan i figur 7.  
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Figur 7: Bild som visar hur de olika materialen i multi-sub shadern appliceras.  

När det var fastställt att den här materialappliceringsmetoden fungerade som 

önskat fortsatte samma process för varenda material-ID. Hur byggnaden såg ut 

färdigtexturerad kan ses nedan i figur 8.  

 

 

Figur 8: Husmodell applicerad med diverse material.  
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Därefter fortsatte arbetet med att bygga fler byggnader utifrån samma modul. 

Precis som i det första testet användes den färdiga byggnaden som utgångspunkt för 

de nya byggnaderna. Vissa element togs bort, vilket gjorde en del hus mindre, medan 

andra helt enkelt byttes ut mot andra i modulen som passade in på respektive plats. 

Vid det laget var alla individuella element redan UV-mappade för kanal två. När de 

nya byggnaderna var monterade var då det enda arbetet som krävdes att elementen 

sattes samman till en enda modell, för att sedan appliceras med en box-map för UV-

kanal ett och sedan tillämpa den färdiga multi-sub shadern. Kopior utav den shadern 

gjordes för att snabbt ändra olika inställningar och texturer på några utav materialen. 

Dessa nya shaders tillämpades slumpmässigt manuellt på de nya byggnaderna. 

Resultatet utav detta kan ses i figur 9.  

 

 

Figur 9: En gata som visar de färdiga byggnaderna skapade från en och samma modul. 

Byggnaderna skiljer sig åt i sin sammansättning av modellerna och har olika material 

applicerade.  

4. Diskussion 

Något som tydligt framgick utav teorin var att det finns många områden där stora 

digitala miljöer används, även om arbetsmetoderna genom vilka dessa produceras ofta 

kan skiljas åt markant enligt Hanson [2] och Parish och Müller [15]. Det framgick 

även att dessa digitala metoder av att skapa effekter i filmsyfte allt mer ersätter 

traditionella metoder så som miniatyrmodeller [2], [10], [11].  

Hanson [2] menar att metoden att skapa digitala miljöer fullständigt i 3D är den 

metod som är mest flexibel i filmsammanhang, men även att det är den mest 

kostsamma och tidskrävande metoden. Detta har lett till att forskare försökt utveckla 

nya metoder som automatiserar hela processen med hjälp av till exempel flygfoton 

[13]. En sådan metod menar dock Müller et al. [18] och Parish och Müller [8] att inte 

är effektiv i filmsyfte, då den utgår ifrån bilder av en befintlig miljö och inte har 

möjlighet att skapa fiktiva eller teoretiska miljöer. Detta är då klart ett problem för att 

skapa en effektiv arbetsmetod som är applicerbar på en mängd olika sorters 

filmprojekt. Detta ledde till att ytterligare tekniker undersöktes.  

För att lösa ovanstående problem har därför Parish och Müller [8] utvecklat en 

metod för att automatisera generering utav stadsmiljöer genom modifierade L-system. 

Detta möjliggör konstruktion utav olika digitala stadsmiljöer baserade på användarens 

olika inmatade data till systemet. Dessa miljöer består bland annat utav olika sorters 

volymmodeller av byggnader, som även besitter en mängd olika former. Alltså kan 

fiktiva miljöer skapas beroende på en grafikers inmatade variabler, och arbetsmetoden 
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är applicerbar på många sorters projekt som involverar stadsmiljöer. Modellerna är 

dock väldigt enkelt byggda och förlitar sig på texturering för att ge olika detaljer. 

Müller et al. [18] bygger vidare på ovanstående forskning för att procedurellt generera 

mer geometriskt komplexa byggnader utifrån volym-modeller. Syftet med Müllers et 

al. [18] forskning var att utveckla en metod för att kombinera stadsmodellerna med 

volymmodells-byggnaderna från Parish och Müller [8] med sin egen metod att 

konstruera detaljerade byggnader utifrån sådana volymmodeller. Detta skulle resultera 

i möjligheter att kunna producera hela stadsmiljöer med geometriskt komplexa 

byggnader.  

Konceptet utav Müllers et al. [18] forskning ser lovande ut i avseende att 

automatisera konstruktionsprocessen. Dock existerar fortfarande brister i den generella 

grafiska kvaliteten. Dels skapas geometrin i processen med deras formgrammatik 

genom ett sorts rutnät baserat på de regler som satts för särskilda byggnader. Med 

denna teknik kan det skapas en mängd överflödiga polygoner som ökar belastningen 

på hårdvaran som arbetet sköts genom. I stora och komplexa scener, så som de ofta är 

i moderna filmer [2] kan detta orsaka problem. Det framkommer inte heller att det 

finns någon möjlighet att kontrollera material eller detaljtexturer som styr 

materialegenskaper över olika delar av byggnader bortsett från att specifika material 

som appliceras på särskilda polygoner.  

Det skulle vara möjligt att vidare förbättra deras tekniker med de koncept som 

utvecklats i avsnitt 3.2.3 och 3.2.4. Denna förbättring skulle kunna te sig på en mängd 

olika sätt. För att öka den geometriska detaljnivån ytterligare, samtidigt som 

överflödiga polygoner elimineras, skulle grafiker kunna producera olika uppsättningar 

av element-grupper med den precisa grad av komplexitet som krävs. Detta inkluderar 

att sätta material-IDn som kan användas för att specificera vilka delar som appliceras 

med vilka material. För varje enskild modell i varje elementgrupp sätts sedan regler 

till hur de kan användas i konstruktionen av en byggnad, relaterat till de andra 

modellerna i samma modul. Dessa uppsättningar kan sedan matas in i en databas som 

används utav programvaran för att generera byggnader utifrån de delar som 

uppsättningen innehåller. En annan möjlighet skulle vara att programvaran innehåller 

en enkel grunduppsättning bestående utav relevanta modeller med redan satta regler 

beroende på vilken hustyp som ska konstrueras. Grafiker skulle kunna utgå från 

grunduppsättningen för att skapa ett flertal detaljerade uppsättningar som består av 

precis så komplexa modeller som denne anser krävs. Denna omkonstruktion utav 

grunduppsättningarna skulle kunna ske i en mängd olika programvaror, så som 3DS 

Max, Maya, Blender, Sketchup och så vidare. Programvara för externt arbete skulle 

inte spela någon roll så länge programvaran har möjlighet att importera och exportera 

allmänt accepterade filformat som .OBJ eller liknande.  

Även metoderna för texturering skulle kunna appliceras genom programvaran, då 

det automatisk skulle kunna skapas en detalj-UV-map inkluderande varje unik modell 

i en hel uppsättning av modeller som appliceras genom UV-kanal två. Varje detalj-UV 

skulle då vara låste till sin särskilda uppsättning. Samtidigt skulle det vara möjligt att 

automatiskt skapa en box-map som omsluter varje individuell byggnad i miljön, vilken 

appliceras genom UV-kanal ett. När denna process är genomförd skulle det vara 

möjligt för en grafiker att skapa en samling utav material med liknande struktur som 

använts i avsnitt 3.2.4. Dessa material skulle kunna fördelas slumpmässigt över hela 

miljön, men samtidigt kunna tilldelas manuellt utav grafikern.  

För att kontrollera hur de olika alpha-maskerna som används i UV-kanal två vore 

det möjligt att inkludera en funktion i programvaran som skapar en tom mask för 

material där grafikern vill kontrollera spridningen själv. Sedan skulle grafikern kunna 

måla masken i realtids-3D genom en funktion som Bodypaint 3D från MAXON [29]. 

Detta skulle ge en stor grad av frihet och direkt återkoppling vid produktionen utav 

olika material.  
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5. Slutsats 

Hur ser behovet för effektivisering då ut för fullskaliga 3D-stadsmiljöer? Utifrån 

teoriavsnittet så finns det en tydligt växande marknad som utnyttjar sådan teknik [2, 

3]. Dock finns många fall där det hade varit möjligt att använda miljöer producerade 

helt i 3D där istället andra enklare tekniker använts [2]. Detta kan ha skett på grund 

utav tidsmässiga eller ekonomiska skäl, vilket skulle kunna betyda att en 

effektivisering utav de tekniker används vid konstruktion utav fullskaliga 3D-miljöer 

kan öka användandet utav sådana.  

Det har framgått att det finns ett flertal forskare som undersöker olika metoder för 

att utveckla 3D-miljöer i olika skalor och detaljnivåer. Av dessa har dock metoder som 

kräver indata i form av bilder av befintliga miljöer visats ineffektiva i filmsyfte, och 

att metoder där omgivningar skapas utifrån matematiska formler som L-system och 

formgrammatik är mer relevanta. Detta då grafikerna som skapar miljöerna har större 

möjligheter att påverka miljöernas slutgiltiga utseende [18], [8]. Av det empiriska 

arbetet framkom även att det finns stora möjligheter att utveckla vidare en del av de 

tekniker som tagits upp i teoriavsnittet.  

5.1 Syfte och mål 

Innan arbetet med uppsatsen påbörjades sattes det först upp ett antal mål som 

skulle uppnås för att kunna betrakta uppsatsen som lyckad. Nedan kommer en 

summering på huruvida uppsatsen uppnådde dessa följande mål:  

5.1.1 Undersök automatiserade sätt att konstruera större stadsmiljöer i 3D 

Detta mål behandlades i avsnitt 3.1.1. Där undersöktes främst procedurell- och 

automatiserad generering utav byggnader och städer. Avsnittet tog upp 

konstruktionsmetoder som använda väldigt skilda tekniker och gav en bred bild av 

olika automatiseringsprocesser. Det blev tydligt att en procedurell generering av 

stadsmiljöer var en teknik som kunde appliceras i konstruktionen av stadsmiljöer 

oavsett arkitektonisk stil.  

5.1.2 Ta reda på hur 3D-omgivningar konstrueras i dagens spel- och 
filmindustri 

Detta mål behandlades i avsnitten 3.1.2 till och med 3.1.4. Det framgick att det, 

trots skilda branscher och övergripande skillnader i hur de skapade omgivningarna 

presenteras, finns det många tekniker som kan användas emellan båda industrierna. 

Bland dem var modulär 3D-konstruktion en brett applicerbar teknik.  

5.1.3 Analysera hur texturer kan användas för att skapa variation i en miljö 
bestående av återanvändbara uppsättningar av modeller 

Detta mål behandlades främst i avsnitt 3.2.1 och 3.2.4. Analysen visade hur olika 

maskerings-texturer kunde användas för att kontrollera var olika procedurella material 

skulle hamna på en 3D-modell. Den analyserade tekniken möjliggjorde 

återanvändning utav material på återanvända modeller och gav ända unika slutresultat, 

vilka kan ses i figur 9.  

5.1.4 Konstruera en stadsmiljö huvudsakligen uppbyggd utav 
återanvändbara modeller för att utvärdera olika tekniker vid modulär 
konstruktion 

Detta mål behandlades generellt över hela avsnitt 3.2. I avsnittet utvecklades först 

ett första arbetssätt för konstruering av stadsmiljö. Detta arbetssätt vidareutvecklades 

under hela avsnittet och användes för att skapa miljön som kan ses i avsnitt 3.2.4.  
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5.2 Fortsatt forskning 

I avsnitt 3.2 framgår det att det finns ytterligare rum för förbättring och 

effektivisering. Detta är sant för både 3D-geometrin såväl som textureringsmetoder. 

Studien visar klart och tydligt att det finns både en önskan och ett rent behov av att 

teknikerna automatiseras. Den visar även att redan finns väl utarbetade tekniker att 

utgå ifrån, vilket öppnar upp för ett samarbete med människor som är väl insatta i 

ämnet.  

Då de arbetsområde inom vilka dessa tekniker används redan är under snabb och 

ständig utveckling förutsätts att de forskare som vill implementera lösningar som 

använder modulär konstruktion i filmsyfte på lång sikt granskar eventuella lovande 

visualiseringstekniker under utveckling vilka kan reducera forskningens positiva 

påverkan.  

I avsnitt 4 diskuteras även möjligheter att slå ihop olika tekniker för att göra en 

väldigt omfattande halvautomatiserad programvara för stadsgenerering. Skulle den 

programvaran utgå ifrån de tekniker som diskuterats i studien har det visats att mer 

arbete kan läggas på att utveckla automatiserade tekniker för UV-maps på flera 

kanaler och deras samspel mellan olika material och hur de används tillsammans med 

användar-skapade alpha-masker. Det skulle förenkla användarens arbetsflöde 

ytterligare samtidigt som den slutgiltiga visuella kvaliteten i hög grad förbättras.  

Även arbetet med detaljmodeller skulle kunna undersökas vidare efter en 

halvautomatiserad implementering. Sådant arbete skulle kunna bestå av att granska 

hur programvaran kan slumpa fram olika uppsättningar utav detaljmodeller på 

byggnader på korrekta platser. Detta samtidigt som programvaran tillåter användare 

att korrigera resultatet eller manuellt placera ut valfria detaljmodeller.  

Fortsatt forskning på ämnet är både önskvärt från industrin såväl som fördelaktigt 

för den som utför den. Det finns många områden kvar att undersöka och förbättra, 

områden som är direkt kopplade, men inte begränsade till digitala miljöer. 

Automatisering, generering, materialegenskaper, bildbehandling, modellering, UV-

mapping och användarinteraktion är bara några utav de delar som tillsammans utgör 

processen av att skapa dessa miljöer.  

5.3 Metodkritik 

Den metod som valts för forskningen visade sig vara mer pressande än vad som 

uppskattades från början. Att den teoretiska delen genomfördes var ett krav för att få 

en utgångspunkt för det empiriska arbetet. Däremot hade det varit fördelaktigt att 

genomföra ett arbete som mer koncentrerat fokuserade på det empiriska och sådan 

utforskning utav metoder. Denna uppdelning har lett till att syftet och resultatet utav 

studien kan vara svårt att få grepp om.  

Uppdelningen har således gjort att omfattningen av det huvudsakliga empiriska 

arbetet fick reduceras till en mindre scen bestående av endast en typ av hus, 

konstruerat utav en uppsättning modeller, såsom kan ses i avsnitt 3.2.4. Det hade varit 

intressant att se resultatet utav en större stadsmiljö konstruerad på samma sätt som 

byggnaderna i studien. Det hade då varit fördelaktigt att skapa hus utifrån andra 

uppsättningar av modeller samt att skapa byggnader med hjälp av delar från olika 

uppsättningar av modeller för att undersöka metoder för att blanda dessa. Det skulle ge 

större variation i en scen, och även ge en bättre bild utav teknikernas värde för att 

användas i filmsyfte.  

Det hade varit lämpligt att hitta mer information direkt från företag som arbetar 

med filmeffekter angående deras tillvägagångssätt att skapa 3D-miljöer i dagsläget. 

Det fanns mer precis information om sådana produktioner i spelsammanhang, medan 

det för film i högre grad diskuterades olika grundläggande metoder för att skapa 

digitala bakgrunder överlag. Om mer precis information hittats från filmeffektsföretag 



 

  21             

 

hade det varit möjligt att mer ordentligt jämföra särskilda förbättringar, som direkta 

modelleringstekniker eller materialapplicering.  

Trots att slutresultatet inte var lika omfattande som det först hade planerats gav 

uppsatsen ändå en bra överblick över ämnets teoretiska principer och möjliga 

förbättringar på området. Även om metoderna som använts i det empiriska arbetet 

varit användbara så som de är öppnar resultaten i denna studie upp för vidare 

forskning och programvaruutveckling.  
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