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Förord 
 
Datorgrafik har använts i film de senaste 20 åren men det är främst på senare år som den har 
utvecklats och nu kan man göra hela filmer enbart i 3D. Peter Martinssons film Eve är en 
sådan film och det har varit intressant att få var delaktig i en sådan produktion. 
 
Vi kom i kontakt med Peter Martinsson under hösten 2004, då vi var på en studieresa 
tillsammans. Peter Martinsson går fjärde året på Medieteknik. Han berättade då lite kortfattat 
om sin kortfilm, Eve, och vi blev intresserade. När vi senare på våren skulle välja vad vi ville 
göra som kandidatarbete så kontaktade vi Peter Martinsson, och på den vägen var det… 
 
Filmen har vi jobbat med i kursen kandidatarbete på utbildningen Medieteknik med inriktning 
mot interaktiva system. Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och gjordes under vårterminen 
2005. 
 
Vi vill tacka i första hand Peter Martinsson, för gott samarbete och för ett intressant och roligt 
arbete. Vi vill även tacka Mats Persson, vår lärare som ställt upp när vi behövt det och för alla 
tips och all hjälp. Tack Kerstin Gustavsson för ditt stöd under hela arbetets gång.  
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Abstrakt 
 
Vi har under tio veckor producerat en del av Peter Martinssons film Eve. Vi har stått bakom 
en stor del av den tekniska biten. Vi har inte deltagit något i idéarbetet och idén bakom 
filmen, däremot har vi påverkat det visuella resultatet genom att göra stora delar av 
bakgrundsmaterialet. På så sätt har våra idéer och vår konst fått en stor del i filmen. 
 
Genom detta arbete har vi velat utveckla våra kunskaper främst i programmet AliasWavefront 
Maya, men även rent estetiskt. Målet med arbetet var inte att bli klara med filmen, utan att 
lära oss av produktionsprocessen. 
 
Vi har varit tvungna att anpassa oss i vårt arbete till det speciella utseendet som filmen har. 
Detta har gett oss kunskaper i att anpassa oss efter andras krav och idéer, tekniskt och mentalt. 
Vi har också lärt oss en hel del nya modelleringstekniker och funktioner i programmet. Desto 
mer man jobbar med 3D-modellering ju snabbare, bättre och förutseende på eventuella 
problem blir man. Övning ger färdighet även här. 

Nyckelord 
3d 
3d-animation 
3d-film 
Animering 
Cartoon 
Cellshading 
Datorgrafik 
Grafik 
Maya 
Medieteknik 
Modellering 
TomCat 
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Abstract in English 
 
We have under a 10 week period been producing a part of Peter Martinsson’s short movie 
Eve. He had an aesthetic vision and we handled the technical part. This meant that we 
couldn’t change the core idea behind the movie but we could influence the visual outcome 
due to the fact that we built a large part of the backdrop.  
 
Through this work we’ve been trying to improve our knowledge of Alias Wavefront Maya but 
also to evolve as 3D artists. The goal of this project was not to complete the entire movie but 
to learn from the process of making this movie. 
 
We have had to adapt our working process to be able to produce the unique look of this 
movie. By doing so we have aquired new knowledge in the ways of meeting customers 
demands and ideas, both mental and technical. We have also aquired new skills in the craft of 
modeling and in the field of using Maya. The more you work with 3D, the faster you’ll be 
able to model and you ability to produce fine details without falling into the usual traps 
becomes greater than it was before. In this line of work practice makes perfect. 
 

Keywords 
3d 
3d-animation 
3d-film 
Animation 
Cartoon 
Cellshading 
Computergraphics 
Grapphics 
Maya 
Medieteknik 
Modeling 
TomCat 
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Arbetsbeskrivning 
 
Vi har arbetat åt Peter Martinsson på hans magisterprojekt, kortfilmen Eve. Peter Martinsson 
går fjärde året på Medieteknik, och Eve är hans Magisterarbete. 
Eve ska bli en animerad 3d kortfilm på ca 5 minuter. Den totala produktionstiden är beräknad 
till 3 år och den ska skilja sig från den stora massan av 3d produktioner genom att den har en 
unik stil. Det som gör den unik är utseendet. Oftast strävar man efter att få 3D att se verkligt 
ut, eller tecknat. Peter M har blandat dessa två stilar, men vi går igenom detta mer detaljerat 
senare i reflektionen. 
 
Vår uppgift var att arbeta som produktionsteam åt honom under 10 veckor.  
 
Med detta arbete ville vi simulera de omständigheter som vi kommer att stöta på ute i 
arbetslivet. Bland annat så ville vi få reda på hur det är att jobba mot en beställare, med alla 
krav som denne ställer. När man jobbar mot en beställare så får man inte själv bestämma 
saker och ting, utan man måste hela tiden få klartecken på att få göra något. Deadlines måste 
man också hålla hårdare på. 
 
Vi fick ta del av och påverka den kreativa processen i produktionsdelen, och därmed spegla 
våra kvalitéer, både tekniskt och visuellt. Vi påverkade filmen på så sätt att vi modellerade 
bakgrundsrekvisitan till filmen efter vår fantasi, men under Peter Martinssons vakande öga. 
 
Resultatet blev efter dessa tio veckor en del av en kortfilm med inslag av häpnadsväckande 
och banbrytande grafik, blandat med en flickas innersta visualiserade känslor. 
 

Projektplan 
 
Medietekniks examensprojekt ”Kandidatarbete i medieteknik”, som alla studenter skall göra 
för att få sin examen, är ett projekt som ska vara kunskapsutvecklande inom ämnet 
medieteknik. Det skall tillämpa de kunskaper och färdigheter man har i projekt- och 
produktionsprocesser inom ämnet medieteknik i en gestaltande produktion. 
Examensarbetet består av två delar, en hantverks del och en reflektions del. 
 
Varje projektgrupp skall skriva en projektbeskrivning där projektets mål, syfte och metod 
framgår. I projektplanen ska även en tidsplan, risker, relevanta examinationsfrågor angående 
faktiska kunskaper och processer vara med.  
 
Även en intern handledare knyts till varje projekt och under kursens gång kommer 
regelbundna delexaminationer hållas. Varje vecka skall veckorapport skickas in till 
handledaren. Vid jämna tillfällen skall möten hållas mellan handledare och produktionsgrupp 
där veckorapporterna diskuteras, idéarbetet och resultatet av arbetet så att det följer 
projektgruppens projektplan. 
 
Projektet kommer sedan att examineras. En examination ska göras som förklarar själva 
produktionen. En andra examination skall också hållas och involverar själva processerna och 
reflektionen av arbetet. 
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Efter detta kommer det att hållas en offentlig presentation av projektet där allmänheten är 
välkomna att titta. 
 
Projektplanen för detta projekt finns med som en bilaga i slutet av denna reflektion. 

 

Hur arbetet fortlöpte 
 
I planeringsstadiet så hade vi räknat med att göra 3 scener klara efter 10 veckor. Vi skulle 
göra scenerna en åt gången. Men efter 3-4 veckor hade vi gjort klart två scener, båda från den 
så kallade ruinstaden. Detta skedde troligast eftersom vi var realistiska med vår tidsplanering, 
och även för att både researchen och modelleringen gick mycket snabbare än förväntat.  

Början 
 
Vi började vårt arbete med att göra en stad med ruiner efter hus. Det skulle vara en övergiven 
plats, där vegetationen tagit överhand över staden. I början på varje moment vi skulle göra så 
började vi med att leta efter referensbilder. Detta gjorde vi främst genom att söka efter bilder 
från olika tidsepoker och världsdelar på Internet. Vi tittade oss också på några böcker och 
spel. Vi hittade ett par bilder som Peter Martinsson tyckte överensstämde med hans bild av 
hur allt skulle se ut. 
 
Innan vi började med att modellera så provade vi oss fram för att se vilka olika tekniker man 
kunde använda för att få fram så bra resultat som möjligt, på så kort tid som möjligt. Men 
viktigast var ändå att resultatet blev bra. 
 
Ibland skissade vi innan vi började modellera, ibland inte.  
 

Ruinstaden 
 
Efter att ha visat våra skisser och fått klartecken av Peter M så började vi modellera. Vi 
delade upp arbetet mellan oss, så vi inte satt med samma byggnad alla tre. Vi gjorde först 
husen hela, så som de skulle ha sett ut på den tiden staden var bebodd. Sedan använde vi oss 
av olika metoder för att förstöra husen. Det som vi märkte efterhand, det var att det nästan 
alltid var bäst att göra det för hand. Annars finns det olika funktioner i programmet som delar 
upp byggnaden, sedan så är det bara till att ta bort överflödiga bitar. Men denna metod 
fungerat långt ifrån alltid, och ofta ställer den till med mer problem än vad den hjälper. 
Innan vi började modellera så provade vi olika metoder, men felet vi gjorde då var att vi 
provade på enkla kuber. Men vi märkte ganska snabbt att de fungerade inte så bra på mer 
komplexa modeller, så vi fick anpassa oss hela tider efter våra modeller och de metoder vi 
skulle använda. 
 
Efter att ha gjort klart den första ruinscenen så började vi med den tredje. Vi började med att 
gå igenom hur staden skulle se ut med Peter Martinsson och vad som kommer i fokus.   
 
Efter att vi byggt klart en hel del hus så satte vi in dem i scenen för att se hur det blev. Då såg 
vi att det blev tomt någonstans, så vi fick bygga ett hus till.  
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Blandade uppgifter 
 
Efter att ha byggt hus i några veckor så kände både vi och Peter Martinsson att vår energi och 
motivation började ta slut. Peter M gav oss då nya blandade uppgifter, som innehöll lite av 
modellering, animering och texturering. Detta gav oss nya krafter, och vi arbetade åter flitigt. 
 

Lekplatsen 
En av uppgifterna vi fick var att bygga en lekplats. Eftersom Katarina redan hade en 
halvfärdig lekplats klar, så tog hon sig an den uppgiften. Hon och Peter Martinsson kom fram 
till att lekplatsen skulle se fattig ut, med mycket i stål och ändå lite mysigt. Researchen här 
bestod av att leta referensbilder på Internet. Detta skedde efterhand, eftersom Katarina byggde 
en del i taget. När allt var färdigbyggt så ville vi få gungorna till att kunna gunga fram och 
tillbaka. Detta var lättare sagt än gjort. Efter att ha provat många olika metoder utan framgång 
under flera dagar så löste det sig till slut med Peter Ms hjälp.   
 

Fjärilen 
Marc var den som ville modellera en fjäril, och sedan animera den så den lyfte från en 
blomma och flög iväg. Problemet här var att hitta referensmaterial. För att få en bra detaljerad 
video med hur en fjäril flyger så måste man filma med en höghastighetskamera, i annat fall 
ser man bara en suddig fläck som rör sig. Så det tog ett tag att hitta några bra filmer Marc 
kunde använda som referens.  
 
Efter det så gick arbetet och animeringen smidigt. Visst blev inte allt rätt första gången, men 
det är ju så man lär sig! 
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Reflektion 
 

Projekthantering 
 
Vår grupp har under sommaren 2004 arbetat med ett eget projekt inom 3D. Även om det inte 
hade något med detta projekt att göra så har vi lärt oss en hel de om hur man bör förbereda ett 
projekt och genomföra det. Projektet under 2004 gick inte som planerat men de lärdomarna 
som kom utav det tar vi med oss in i detta projekt. 
 
Den stora förändringen är att vi under det här projektet gick över till fasta arbetstider mellan 
9:00 och 17:00. Vi hade väldigt flexibla tider under det förra projektet och det visade sig att 
det blev mycket mindre arbete gjort när man kunde komma och gå som man ville. Det har 
även hjälpt arbetsmoralen en hel del då fasta arbetstider ger en fast dygnsrytm och man är 
generellt piggare än när man hoppar mellan arbetstimmarna.  
 
Vi arbetade tillsammans i samma rum under samma arbetstider, vilket gjorde det lättare när vi 
fick problem med något och kunde direkt fråga de andra i gruppen. På den vägen löstes för 
det mesta våra problem. 
 
En annan sak vi lärde oss efter att ha gjort vårt föregående projekt är hur fel allt kan bli om 
inte alla i gruppen delar samma vision av hur projektet ska bli i slutskedet. Om man inte har 
samma vision märks det snart på resultatet att något är fel. För att förhindra det denna gång 
diskuterade vi i förväg hur vi skulle gå till väga när vi arbetade med Peters projekt. 
Vissa saker som storlek på objekten spelade inte så stor roll då vi arbetade mestadels med 
statiska objekt som vi kunde ändra storlek på i efterhand tills att de passade in i scenen. 
 
Då vi under detta projekt arbetade för Peter M var det extra viktigt att alla hans idéer kom ut 
till gruppen och därför planerade vi in obligatoriska måndagsmöten där Peter gick igenom nya 
scener och de synpunkter han hade på vårt arbete just då. Dessa möten var väldigt viktiga för 
att de scener vi skapade skulle bli som Peter tänkt sig.  
 
När de var dags för en ny scen var måndagsmöten jätteviktiga då Peter oftast inte hade några 
detaljerade skisser på de scener han ville ha så var han tvungen att berätta för oss hur han ville 
ha scenerna in i minsta detalj. Vi diskuterade kameravinklar och objekt i scenen med hjälp av 
hans boxscener. En grundscen där alla objekt som ska finnas med i den slutliga scenen 
representeras av boxar som vi ersätter efterhand som arbetet går framåt. 
 

Projekt- och produktionsprocesser 
 
Innan vi startade detta projektet diskuterade vi väldigt mycket om vad som fungerar och inte 
fungerar när man skall jobba med ett så här stort projekt. Eftersom att vi tre har jobbat med ett 
projekt av denna skala innan har vi lärt oss många saker som inte fungerar och har därför 
undvikit en rad med fällor och fallgropar. 
 
Så innan vi satte igång med att skriva projektplanen satt vi och diskuterade med Peter M om 
hur vi skulle lägga upp arbetet. Vi passade på att fråga om han hade några bra tips och råd för 

 9 



att arbetet skall gå så smidigt som möjligt. Vi bestämde vilken modelleringsteknik vi skulle 
använda. Vi bestämde oss för att bygga med polygoner. Det finns två till olika sätt att bygga 
med, men dessa går vi inte på eftersom de inte är relevanta för detta projekt. 
 
Vi började med att skriva en projektplan med ganska generösa tidsmarginaler. Dels för att 
minska risken för att vi inte skulle hinna med deadlines men också till att ha tid reparera 
eventuella problem. Dessutom fanns det en del tekniska problem som vi redan innan visste 
om att vi skulle råka ut för och som vi inte hade lösningarna på. Och på grund av den 
generösa tidsmarginalen hade vi även tid till att testa oss fram till olika lösningar när 
projektarbetet börjat. 
 
Allt eftersom vi kom in i arbetet med examensarbetet upptäckte vi mer och mer att mycket av 
det vi suttit och diskuterat i planeringsstadiet har hjälpt oss massor. Enligt våran projektplan 
var det bestämt att vi skulle arbeta de två första veckorna med research, förberedelse och 
planering. De kommande två veckorna efter skulle vi börja med modelleringen av ruinscen 1.  
 
Vi bestämde samtidigt att arbetssättet vi skulle använda var att börja arbeta med en scen och 
sedan fortsätta med den tills den var helt klar. Researcharbetet började, men redan efter ett par 
dagar in på första veckan kände vi att vi hade så bra koll på vad vi behövde till ruinscen 1 att 
vi började med att testa lite olika lösningar på hur vi skulle göra för få husen att se trasiga, 
gamla och övergivna ut.  
 

Statiska objekt: hus 
 
Redan efter en dag av testande kände vi oss redo för att börja jobba med scen 1. Alla hade vi 
olika sätt att bygga husen på, antingen byggdes husen ensamma och importerades sedan in i 
slutscenen och placerades ut där de skall vara eller så byggdes husen direkt in i scenen på den 
plats där det var bestämt att det skulle vara. Båda sätten har sina för och nackdelar.  
 
Fördelen med att bygga husen utanför scenen gjorde att husen många gånger blev byggda på 
ett sådant sätt att de var väldigt lätta att återanvända. Men nackdelen var att husen inte var lika 
lätta att placera ut i landskapet i scenen så att det såg naturligt ut och som att det verkligen var 
byggt på plats.  
 
Fördelen med att bygga husen direkt i scenen gjorde att man redan vid byggstadiet anpassade 
husets konstruktion efter landskapet i scenen och på så vis såg det mer ut som att huset 
verkligen var byggt på plats och avsett att stå. Nackdelen med att bygga på detta viset är att 
man inte lika lätt kan återanvända huset till andra scener. 
 
Alla husen i kortfilmen byggdes först som hela, kompletta byggnader och förstördes senare 
för att de skulle se slitna, obebodda och raserade ut. Redan efter två och en halv vecka hade vi 
gjort färdigt två av de tre scenerna som det var planerat att vi skulle göra. På grund av det så 
bestämde vi att vi skulle ändra i tidsplanen och lägga till en hel del nya arbetsuppgifter. Men 
allt eftersom arbetet fortskred tillkom ännu mer nya arbetsuppgifter. 
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Nya uppgifter 
 
Efter halva arbetstiden började vi tappa gnistan lite och det började bli lite enformigt att bara 
bygga statiska objekt som till exempel hus och pelare. Efter ett möte och en liten diskussion 
med Peter kom vi fram till att det behövdes lite andra arbetsuppgifter för att höja 
arbetsmoralen. Men samtidigt insåg Peter också att han inte skulle hinna med allt han hade 
tänkt göra själv. Han började gå igenom alla scenerna i kortfilmen för att se om det fanns mer 
saker som han kunde tänka sig att släppa kontrollen över och låta oss ta hand om. Resultatet 
blev att vi fick en massa nya arbetsuppgifter som till exempel att göra bikaraktärer, fjärilar, 
fåglar, lekpark, med mera. På grund av dessa nya arbetsuppgifter höjdes arbetsmoralen väldigt 
mycket. 
 
I samband med denna förändring gick vi samtidigt ifrån arbetet med att arbeta med en scen 
från början till slut. Men det berodde på att vi alla tre nu jobbade med olika saker som 
tillhörde olika scener. Nu blev också våra arbeten mer personliga, men vi arbetade alla 
fortfarande väldigt nära och tog mycket hjälp av varandra när problem uppstod. Men även när 
vi upptäckte nya och enklare sätt att modellera, tips och trix, delade vi med oss av våra 
erfarenheter med varandra. På så sätt ökade vi arbetstakten och lärde oss hela tiden nya saker. 
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Arkitekturens influenser 
 
Under våra samtal med Peter M så kom vi snabbt fram till att han ville undvika västerländsk 
arkitektur. Han ville få till en exotisk känsla över ruinstaden som skulle föra tankarna till 
orienten och områden kring thailand. En detalj som Peter nämnde specifikt var de kupolerna 
som återfinns på många hus i arabvärlden. Det var något som han gärna ville se på de 
förfallna husen i hans scener. 
 
För att förenkla arbetet med att bygga ruinerna så gjorde vi vår research i böcker och på nätet.  
Det visade sig vara sparsamt med bilder på hus som var förfallna så istället letade vi efter hus 
vars design vi gillade och sen förstörde vi dem i efterhand när vi väl byggt dem i scenen. Det 
blev lite mer arbete på det sättet jämfört med om vi skissat på det färdiga objektet själva men 
då ingen av oss specialiserar sig på arkitektur bedömde vi att det var bättre att få en bra design 
än att oroa sig över arbetstiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här är exempel på referenser samt hur det slutliga resultatet blev innan Peter M fick 
modellen. 
 
 
 

Bild 1 

Bild 2 
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I början låste vi oss alldeles för snabbt vid en byggstil vilket ledde till en brist på idéer och att 
arbetstakten slöades ner. Det var tur att Peter tittade till vårt arbete ibland och snabbt kunde ge 
förslag på annan arkitektur som vi kunde influeras av. Han ville att de senare scenerna skulle 
ge plats åt lite mer fantasifulla byggnader vilket lät oss vidga våra vyer i vårt sökande efter 
referenser.  
 
Det var precis vad som behövdes och 
arbetet började flyta på igen när vi fick ett 
nytt tillskott av idéer. Friheten är väldigt 
bra för det kreativa skapandet men den är 
också ett hinder. Om man är för fri är det 
lätt hänt att resultatet man får är en aning 
skruvat och inte passar in i den övriga 
produktionen. I scen 3 finns ett fint 
exempel på just detta vilket ni ser här till 
höger. 
 
Trots sin konstiga design användes 
modellen i scenen men ändrades efter en 
diskussion med Peter till ett långt torn som 
stod längre bak i scenen.  
 
I slutet av projektet började vi på scenerna 
som utspelar sig i nutid och innan Eve 
kommer till ruinstaden. Katarina skapade 
en scen med en vy över hela staden. 
Detaljnivån på dessa hus var visserligen 
låg då de skulle vara väldigt små i scenen 
men det var ändå en utmaning då det 
behövdes en helt annan design på husen 
som skulle finnas här. 
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Texturen 
Den texturen som Peter Martinsson använde sig av är lite speciell.  
 

Så här brukar det se ut när man ser en 
datoranimerad film. Bilden bredvid är 
från filmen Toy Story (1995). 
 
Ibland vill man få det att likna 
verkligheten, och det brukar lyckas rätt 
bra. 
 
 
 
 
 

 
Nästa bild är tagen från spelet Zelda, 
Windwaker, och är också gjort i ett 3D-program. 
Den är gjort i klassisk tecknad stil.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter M ville att de skulle påminna om en 
tecknad serie, men mer detaljerat.  

 
Här bredvid ser ni exempel taget från 
Peter Martinssons kortfilm Eve. 
 
Vi var tvungna att anpassa allt vi gjorde 
efter texturen. Om vi gjorde något som 
blev för detaljerat så blev det alldeles 
för mycket svart och grötigt i 
slutresultatet. Att det blev svart beror 
på att runt varje objekt och detalj så 
finns det svarta linjer, precis som när 
man ritar. Fast datorn ”ser” inte när det 
blir för tätt, så som vi gör när vi ritar 
och därmed anpassar oss. 
 
 

 
Det har varit en ny utmaning för oss att behöva anpassa oss efter något som vi inte riktigt ser 
resultat av förrän vi har slutprodukten i handen. Detta har gjort att vi har utvecklats mer när 
det gäller samarbete men även i vårt hantverk. 
 
 

Bild 3 

Bild 4 
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Kunskapens källor 

Tekniken 
 
Vi började lägga grunderna till detta projekt i tvåan egentligen, när vi först lärde oss Maya. 
Då lärde vi oss de viktiga grundstenarna som vi kommer att bära med oss så länge vi jobbar 
med digital grafik, 3D. Att bli fullärd i Maya tror är nästintill omöjligt, så det vi gör om 
dagarna är att upptäcka nya funktioner hela tiden. När någon av oss gjort samma sak tio 
gånger, så börjar man fundera över om det inte finns någon lättare väg att gå. Efter det så tittar 
vi igenom menyerna och ser om där ligger någon funktion som man inte känner till, som 
kanske kan underlätta arbetet. Om man inte hittar något där, så har man ju lärt sig några andra 
saker istället. Men om problemet kvarstår, då är man sannolikt inte den första som haft det 
problemet. Då ger man sig ut på nätet för att leta efter plugins eller script som någon annan 
skrivit. Här lyckas man hitta något för det mesta. Tyvärr så har vi inte kommit så långt i vårt 
lärande att vi kan skriva avancerade plugins och script själva. 
 
En stor del av de kunskaper vi fått genom detta projekt är hur man löser de problem som 
uppstår. Man får inte gräva ner sig i ett problem för länge, då blir resten av arbetet lidande. 
Istället frågar man någon arbetskollega, letar på nätet eller löser problemet genom att göra 
grejen på något annat sätt. I många fall går det snabbare än att försöka lösa varför det blev fel 
från början.  
 
När någon av oss har haft problem så har vi blandat in de andra ganska snabbt, dels för att få 
hjälp med att lösa det och dels för att de andra i gruppen också ska lära sig av de andras 
misstag. Detta har fungerat väldigt tillfredsställande. Många gånger har vi lärt oss av 
varandra.   
 

Plugins och script 
 
Skillnaden mellan plugin och script är ganska liten. Script är kod som man skriver in i 
programmet när man vill att programmet ska göra en speciell sak. Plugin brukar vara mer 
omfattade script, det kan liknas med små program som man lägger till huvudprogrammet, i 
detta fall Maya.  
 
Det största och mest använda pluginet för vår del var TomCat som gjorde våran textur enklare 
att göra. Den använde vi för att se hur våra modeller kommer att se ut när de är färdiga. Utan 
detta hade resultatet inte blivit så bra som det blev, det är ungefär som om man skulle rita en 
bild med osynligt bläck.   
 
Face Row Split är ett script vi laddade hem efter rekommendation av Peter Martinsson. Detta 
script gör en enkel sak, men underlättar väldigt mycket. Ett polygonobjekt består av punkter 
som är hoplänkade med kanter. Mellan kanterna finns ytor som utgör själva objektet. Ibland 
behöver man extra linjer mellan två punkter, för att göra något mer detaljerat här. Inbyggt i 
programmet finns en funktion som lägger till endast raka linjer. Men om man har byggt till 
exempel något vågigt så vill man inte ha en rak linje mitt i alltihopa. Det detta script gör är att 
leta reda på mitten av den befintliga linjen användaren väljer, och sedan lägger till en linje 
tvärs över och raden ut.  
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Scatter Object är ett annat script som vi använt. I vissa vyer har vi byggt kuber som ska 
representera hus. Då man ska se hela scenen från långt håll så kan man inte urskilja detaljer 
såsom fönster och dörrar, så därför har vi använt oss av kuber. Scatter Objekt kommer till 
nytta när man ska kopiera upp kuben, för att man inte ska behöva göra varje var för sig. Då 
klickar man på kuben, sedan marken, och scriptet kopierar upp husen och lägger dem på 
marken. Scriptet tar hänsyn till om marken är ojämn, och lägger kuberna jämnt med marken, 
oavsett hur ojämn den är. Självklart så kan man kopiera upp alla sorters objekt, till exempel 
blommor på en äng.  
 
MassReplicate-scriptet användes lite. Idealet hade varit att slå ihop detta script med Scatter 
Object-scriptet. Det MassReplicate gör är att den kopierar upp objekt och roterar dem 
slumpmässigt. Men tyvärr så följer den inte markplanet, vilket gör Scatter Object mer 
användbart. 
 

Funktioner 
 
Funktioner är script som finns med i programmet från början. Den funktion vi tänkte använda 
mest heter Create Shatter och den delar upp ett objekt i flera delar. När vi har gjort ruinerna 
så har vi haft stor användning av detta script, först har man delat upp objektet i flera delar, 
sedan tar man bort de delarna som känns överflödiga för en ruin. Dock så har vi haft stora 
problem med just denna funktion. Dels så kunde den ibland förstora objekten några gånger, 
och ibland så gjorde den ingen delning alls. Oftast gick det snabbare att dela upp objektet för 
hand istället för att använda funktionen och lösa problemen som uppstod 

Projektarbete 
 
Hur man bäst planerar och lägger upp projektarbetet har vi lärt oss främst genom våra misstag 
med tidigare projekt. Men även kursen Projektmetoder för medieteknik har varit mycket 
givande. Där lärde vi oss hur man sätter ihop en grupp, kommunicerar och går igenom idéer 
så man får det bästa möjliga slutresultatet. Vi har också haft andra kurser som gått ut på att 
göra något litet projekt med personer som slumpas ut, det vill säga att man inte får välja sina 
projektkamrater själv. Då lär vi oss mer om oss själva, vilken person vi är i gruppen, och hur 
man samarbetar med personer man inte känner så väl.   
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Slutord 
 
Vi hade några frågor innan vi började med detta arbete. 
 

• Hur ska vi göra så husen ser sönderfallna ut? 
• Hur ska vi få byggnaderna att se bra ut fastän detaljnivån ska vara låg? 
• Har vi kunskaper så det räcker?  
• Hur löser vi problem vi stöter på? 

 
Vår största utmaning under kandidatarbetet var att jobba mot en beställare, bygga efter hans 
krav och få honom nöjd med vårt arbete.  
 
En annan utmaning var att ta sönder husen genom att använda Mayas funktioner. Detta var 
något ingen av oss gjort innan. Men som allt annat så löste det sig till slut, och vi lärde oss 
nya funktioner och sätt att lösa problem. 
 
Projektet gick över förväntan, tidsplanen hölls med råge och vi hann med mer än vad vi hade 
kunnat tänka oss. 
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Källor 
 
Sybex; Alias Wavefront (2003), Learning Maya 5: Foundation, SYBEX INC. 
ISBN: 1894893344 
 
Bild1: http://www.muffus.com    050523 
 
Bild 2: http://www.aunet.org/pictorial/temple/temple_tank-7-0.phtml 050523 
 
Bild 3: http://www.pixar.com    050523 
 
Bild 4: http://www.nintendo.com    050523 
 
Bilder utan numrering är våra egna bilder. 
 
 
 
Länkar vi använt oss av  
http://www.highend3d.com/    050523 
http://www.alias.com     050523 
http://www.google.se     050523 
 
 

Muntliga källor 
Martinsson, Peter 3D guru 
Persson, Mats 3D lärare 
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Bilagor 

Projektplan ”Martinsson kortfilm” 
 
Bakgrund: 
 
Vår beställare är Peter Martinsson, magister student som inriktar sig på konsten att visualisera 
en berättelse. Hans vision är att skapa en trovärdig historia om en flicka som försöker hitta 
vägen i en främmande värld. Beställaren Peters mål är att skapa en film som inte koncentrerar 
sig på det tekniska i 3D så att den lättare ska kunna förstås av människor som inte kan 3D 
hantverket. Det ska inte vara som kommersiell 3D-animation som strävar efter realism, utan 
en animation som ser mer ut som tecknat eller som klassisk konst. Detta utseende skapas bl.a. 
med hjälp av ett insticksprogram till 3D-programmet Maya. 
 
Vår beställares målgrupp är i första hand 3D-branschen. Men även någon som inte kan någon 
3D ska få ut något av filmen. 
 
Projektmål:  
 
Vårt mål med detta projekt är att vi ska utöka hantverksförmågan för att nå det estetiska målet 
som detta projekt kräver. Vi kommer även att utveckla vår visualisering av 3D modellerande. 
Det gäller att lära sig hitta balansen mellan detaljnivåer så att allt kan flyta på i slut produkten. 
Vårt mål är inte att bli klara med en hel film utan att ha enstaka scener av hög kvalité både 
estetiskt och tekniskt. Den här filmen riktar sig främst till 3D-branschen som showreel 
material, som är en film man visar med de saker man gjort, vid arbetsansökan. En showreel är 
till för att den som anställer ska se vad sökaren kan.  
 
Projektsyfte: 
 
Vi vill utvecklas som 3D-modellerare och vi ser det som ett gyllene tillfälle att skapa något vi 
senare kan söka jobb med. Vi ska experimentera med våra modeller så att deras detaljnivå 
passar in på beställarens krav och samtidigt håller sig innan för den tidsram beställaren angett. 
 
Projektmetod: 
 
Det enda som gäller är hårt schemalagt arbete. Vi kommer att lära oss ett nytt plugin 
(insticksprogrammet) som heter TomCat. Det gör att man får ett skissat utseende på det man 
gör. Vi kommer även att leta efter alternativa metoder för att få byggnaderna att se 
sönderfallna ut. Vi kommer lära oss att modellera efter krav som texturerna (utseendet på ett 
material) ställer. Vi ska ha schemalagda möten med beställaren Peter varje vecka och tekniska 
support möten med vår tekniska handledare Mats varje vecka om han har tid. Vårat schema 
kommer i stor utsträckning att grundas på beställaren Peter Martinssons schema.  
 
 
Delexaminationerna kommer att bestå av att vi kan visa att vi följt schemat och de 
veckodeadlines vi lägger upp. Vi kommer ha en deleximination efter att varje scen är klar. De 
personer vi vill ha närvarande är: 
Kerstin Gustavsson – Projekthandledare 
Mats Persson – Teknisk handledare 
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Peter Martinsson – Beställare 
 
 
Projekttidsplan: 
 
v.9-10 planering, förberedelse och research. R&D (research & development). 
v11-12 Scen 1 Modellering, prova texturplugin. Deleximation.*  
v13-14 Scen 2 Modellering.*  
v15-17 Scen 3 Modellering.* 
v18 Finputsning 
 
*Varje vecka innehåller ett planeringsmöte med Peter Martinsson samt ett supportmöte med 
Mats Persson. Varje scens arbete följer samma cykel. Vi börjar med den R&D som behövs för 
just den scenen sen börjar vi planera ut var alla saker ska befinna sig i scenen. Vi modellerar 
objekten och testar med texturer om de fungerar i scenen. Därefter är det bara för Peter 
Martinsson att godkänna eller skicka tillbaks scenen för omarbete.  
 
Tidsplanen kommer att revideras efter hand som vi kommer igång med arbetet. Till en början 
får vi prova oss fram med pluginet eftersom det är väldigt komplext.  
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Ordlista 
 
3D är förkortning för tre dimensioner, alltså höjd (Y), längd (X) och djup (Z). 
3D-modellering/modellering är att bygga en modell av något i ett 3D-program. 
3D-objekt är det man bygger i ett 3D-program. 
Animering är när man får de olika 3D-objekten att röra på sig. 
Datorgrafik är bilder genererade av datorer eller med hjälp av datorer. 
Plug-in är ett insticksprogram till ett större program, nästan en funktion. 
Polygon är en yta med tre eller fler hörn. 
Script t är en program kod som programmet kan utföra 
Shader är programmet Mayas ord för textur. 
Textur är materialet på 3D-objektet. 
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