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Bra snabbtangenter 
F2 – animations-menyer 
F3 – modellerings-menyer  
F4 – dynamics-menyer (behövs inte i labben, men är kul annars) 
F5 – renderings-menyer 
 

Q – select-verktyget 
W – move-verktyget 
E – rotate-verktyget 
R – scale-verktyget 

 
X – grid-snap 
C – curve-snap (inte så viktig) 
V – point(vertex)-snap (fett viktig) 
 
G – repeat last command 
 
F – frame selected, dvs zooma in det valda objektet. 
 
Mellanslag (klicka) – maximera/återgå den vy muspekaren ligger över 
Mellanslag (hålla inne) – öppna hotboxen 

Ställa in gränssnittet för modellering 
Mayas gränssnitt är i sitt grundutförande rätt fult, krångligt och plottrigt. Ni som 
gått/går MDI förstår förmodligen vad jag menar. Däremot är det väldigt flexibelt 
och som användare har man stora möjligheter att bestämma hur man vill arbeta. 
Jag gillar att arbeta med en så stor arbetsyta som möjligt. Detta innebär att man 
döljer alla de gränssnittskomponenter som man inte direkt har användning av just 
för stunden. 
 
Det jag gör när jag ska modellera är alltså följande: 
 
Display -> UI Elements -> Hide UI Elements 
 
Därefter F3 för att få modelleringsmenyn, sen 
detacha Edit Mesh-menyn genom att klicka på 
dess översta kant. På så sätt skapas en palett 
med de verktyg vi kommer använda under 
modelleringen. 
 



Allmänt om modellering 
Polygon-baserad geometri består av punkter (verticies), kanter (edges) och ytor 
(faces). I Maya kan man välja att arbeta med alla dessa geometrikomponenter. 
Detta gör man genom att hålla inne högerknappen på musen med ett polygon-
objekt markerat och därefter välja den ”subobject”-nivå man vill jobba på. 
 
Alltså: har du t.ex. valt att jobba på vertex-nivå så kommer det verktyg du väljer 
(t.ex. Merge) påverka valda verticies. 

De viktigaste modelleringsverktygen 
Extrude – skapar en ny polygon genom att ”dra ut” en existerande polygon-kant 
eller polygon (beroende på vilken ”subobject”-nivå du jobbar på). Enklast använd 
genom att markera en kant (edge) eller en polygon (face), välja Extrude på Edit 
Mesh-menyn och därefter växla till move-verktyget och dra ut den skapade 
polygonen. 
 
Split Polygon Tool – skapar nya polygoner genom att man ”skär upp” redan 
existerande polygoner. Välj Split Polygon Tool på Edit Mesh-menyn och klicka 
sen på de kanter där du vill skära upp din modell. 
 
Merge Vertices – sätter ihop de punkter som är markerade samt ligger inom 
verktygets verksamma område. Jättebra är att point-snappa ihop de punkter man 
vill sätta ihop. 

Modelleringstekniker 
Boxmodellering – utgå från en box som skalas till lämplig storlek. Därefter läggs 
detaljer till gradvis och byggs ut genom Extrude Face och Split Polygon Tool. 
 
Extrude Edge – utgå från en polygon och bygg ut modellen gradvis genom att 
skapa nya polygoner med Extrude Edge. Tänk på att när ni modellerar på det här 
sättet bör ni ha valt Polygons -> Tool Options -> Keep Faces Together. Detta för 
att slippa extra arbete med att Merge:a punkter. 
 
Speglad instans – när man modellerar något som ser likadant ut på ena sidan 
som den andra finns det ingen anledning att göra dubbelt arbete. Så när ni nu 
ska modellera era avatarer (lite beroende på hur de ser ut) kan ni bespara er 
arbete genom att duplicera den modellen ni jobbar på och spegla den negativt i 
en led. Alltså, med er modell markerad, välj: 
 
Edit -> Duplicate 
 
Men istället för att välja Duplicate-texten, tryck 
på den lilla boxen till höger om texten. Då får ni 
upp egenskaperna för verktyget. I egenskaperna 
väljer ni att skala modellen negativt genom att 
sätta ett minustecken framför den ledd ni vill 



duplicera i. Därefter väljer ni Geometry Type: Instance istället för Copy. 

Allmänt om animation (forward kinematics) 
Som det står i labblydelsen så är sk forward kinematics grunderna i animation. 
Det handlar om att man sätter sk ”keyframes”, nyckelpositioner, för objekt i tiden. 
Maya skapar sedan automatiskt alla rutor däremellan.  
 
Den här terminologin kommer ursprungligen från filmvärlden och filmtecknare. 
Då hade man ett par extra duktiga tecknare som ritade vissa viktiga nyckelbilder 
och därefter fick staben av tecknare ta över och rita alla bilder däremellan (det 
ska ju vara 24 bilder per sekund i film). 
 
Keyframing i Maya funkar på samma sätt. Du sätter ett par nyckelpositioner och 
Maya räknar ut vad som ska vara däremellan, så du slipper ställa hur varje bild 
ska se ut. 

Ställa in gränssnittet för animation 
När man ska animera är det dumt att ha lika minimalt gränssnitt som vid 
modellering. Det som bör läggas till är i alla fall Time Slidern och Range Slidern. 
Detta gör du (om du nu dolt dem som jag) genom att gå till 
 
Display -> UI Elements -> Time Slider / Range Slider 
 
Med dessa UI-komponenter har du sedan det som behövs för att animera det 
som ska animeras i labben.  

Keyframing 
Det här är lätt och roligt i Maya! Med ett objekt markerat går du till den position 
på Time Slidern där du vill att den ska ha förändrats, förändrar objektet som du 
vill ha det och trycker bara ”S”. Klart! 
 
När du trycker på ”S” så skapas en keyframe för alla subobjects och alla 
transformationstyper som finns. Det är bekvämt, för man behöver inte tänka på 
något speciellt. Däremot skapas det en del data som inte behövs (mer om detta 
strax). 
 
Vill du se/ändra de rörelsekurvor som skapas vid animation görs detta enklast via 
Graph Editorn. Den får du fram genom  
 
Window -> Animation Editors -> Graph Editor 
 
Här ser du kurvor för de keyframes som finns i scenen på de objekt som är 
valda. Men som nämnt; har du använt ”S” för att sätta keyframes kommer du se 
en massa kludd som inte används eftersom du då sätter en keyframe för ALLT, 
även sånt du inte ändrat. Detta får du bort genom att välja: 
 



Edit -> Delete All by Type -> Static Channels 
 
Då tar Maya automatiskt bort all den keyframade informationen som du inte har 
ändrat och Graph Editorn blir mycket mer överskådlig. I labblydelsen står det lite 
om hur ni kan ändra interpoleringen mellan keyframes i Graph Editorn. På så vis 
ändrar ni hur Maya beräknar de positioner som ni själva inte bestämt genom 
keyframes. Det kan vara vettigt så en boll inte studsar genom golvet eller 
liknande. 
 

 


