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Maya labb AGI2011, kursen DH2413 
110901 
Detta labbpek bo ̈r i sin helhet ha la ̈sts igenom före labbtillfa ̈llet, a ̈ven om detaljerna i hur och 
var man hittar och anva ̈nder verktyg kan skummas. Man kan givetvis arbeta med labben på 
egen hand också. 
Labben redovisas genom du/ni skickar följande till lassekj ’at’ csc.kth.se senast 110924: 
• Modell för avataren (typ avatar.mb), spara filen i 2010-format om du kör Maya2011. 
• Två skärmdumpar från olika håll 
• Bild som visar texturerna 
• Inskannad Avatarskiss; skicka bägge skisserna även om ni bara använt en för att bygga 
modellen i Maya. 
Tänk också på följande: Namngivning av inskickade bilagor: Bilagor namnges med namn och 
vad man skickat in, typ AnkaKalle-hemtenA.pdf . 
 
Syfte 
Syftet med den ha ̈r labben a ̈r att ta en 3D-modell fra ̊n idéskiss till exporterat polygonobjekt 
fa ̈rdigt fo ̈r att senare kunna la ̈sas in och renderas med ett grafik-API som OpenGL. 
 
Bakgrund 
Labben bygger pa ̊ att man gjort Mayalabben i na ̊gon av grundkurserna i grafik och fo ̈rutsa ̈tter 
att man kan de grundla ̈ggande momenten som tas upp i den, som tilldelning av material med 
textur och annan grundla ̈ggande hantering i Maya. Den labben ga ̊r igenom momenten steg fo ̈r 
steg och har man inte gjort den sa ̊ a ̈r det na ̈stan ett ma ̊ste att man go ̈r den pa ̊ egen hand innan, 
som fo ̈rberedelse fo ̈r att klara denna labb. Det kan a ̈ven vara idé att ha den till hands och 
kanske kolla igenom och testa vissa moment fo ̈r den som inte jobbat med Maya sedan dess. 
Sa ̈tt inte ambitionsniva ̊n allt fo ̈r ho ̈gt. Det bli en ra ̈tt kra ̈vande labb om man har ett fo ̈r 
komplicerat fo ̈rema ̊l man vill bygga. Skissen beho ̈ver inte fo ̈ljas slaviskt utan man kan fo ̈renkla 
sitt objekt och ha skissen som utga ̊ngspunkt och sto ̈d. 
 
Moment 
Det a ̈r fyra moment som inga ̊r: 

La ̈sa in skiss i modelleringsfo ̈nster att ha som mall att bygga efter 
Na ̊gra centrala polygonverktyg 
Mera kontroll o ̈ver uv-mappningen 
Upprensning och export av modell. 

 
Uppla ̈gg 
Labben a ̈r inte detaljstyrd i vad som skall utfo ̈ras utan a ̈r mera ma ̊lstyrd. Momenten som na ̈mns 
ovan tas upp var fo ̈r sig pa ̊ egna avsnitt i labpeket da ̈r de fo ̈rklaras och det ges na ̊got exempel  
som stegar igenom hanteringen av just det momentet. 
 
Fo ̈r godka ̈nt kommer att kra ̈vas att en eller flera modeller har byggts och a ̈r klara fo ̈r 
exportering, samt att na ̈mnda fyra moment har inga ̊tt i byggandet. Fo ̈r att pricka av det 
sistna ̈mnda sa ̊ fo ̈ljer en lista med punkter för modellen och byggandet att uppfylla: 
•  Modellen skall ha byggts med utga ̊ngspunkt utifra ̊n minst en skiss i ett  modelleringsfo ̈nster 
•  Vilka polygonverktyg som anva ̈nts skall kunna beskrivas och split polygon tool (under  Edit 
Polygons menyn) skall ha anva ̈nts na ̊gonstans i byggandet 
•  Modellen skall ha samtliga texturer, minst tva ̊ olika, samlade i en jpg bild (eller annat  
bildformat) 
•  Modellen skall besta ̊ av endast trianglar och vara ren fra ̊n konstruktionshistoria, 
translationer, dolda polygoner och ha normalerna satta att peka uta ̊t ifra ̊n modellen dvs ett rent 
och enkelt objekt klart fo ̈r export 
 
Komma iga ̊ng 
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Ta skissen fra ̊n designlabben eller motsvarande och la ̈gg in den i front/side/top 
fo ̈nstret/fo ̈nstrena. Bo ̈rja modellera. Tva ̊ sa ̈tt att bo ̈rja bygga pa ̊ kan vara del fra ̊n primitiv och 
dels fra ̊n polygon. Fra ̊n primitiv, ̊ kan man starta med en kub/cylinder som man placerar o ̈ver 
na ̊gon detalj  pa ̊ skissen och skalar upp till la ̈mplig storlek och ev. o ̈kar antalet delningar 
genom subdivisions i channel box. Sedan bo ̈rjar man forma till fo ̈r att passa skissen och tittar 
pa ̊ den i de olika modelleringsvyerna. Fo ̈r att la ̈gga till volym kan man sedan anva ̈nda extrude 
och splitverktyget (split beskrivs separat senare i labpeket): Extrude fo ̈r att dra fram ny 
geometri fra ̊n den som finns och split fo ̈r att ge mera vertexar och polygoner att jobba med. 
 
Fo ̈r att bo ̈rja fra ̊n en polygon sa ̊ kan man klicka upp en enskild polygon, polygon->create, som 
ta ̈cker in hela fo ̈rema ̊let pa ̊ skissen i ett ortogonalt modelleringsfo ̈nster, dvs. man klickar upp 
vertexar la ̈ngs konturen sa ̊ att man fa ̊r en polygon med ma ̊nga ho ̈rn som en siluhettfigur. Sedan 
delar man upp polygonen till flera genom splitverktyget. Ev. sa ̊ go ̈r man extrude pa ̊ hela 
polygonen fo ̈rst fo ̈r att fa ̊ upp en volym att jobba med pa ̊ en ga ̊ng. Sedan formar man vidare  
som na ̈mnts ovan genom extrude, split och genom att flytta runt vertexar. 
 
Fo ̈r att texturera, testa fo ̈rst med na ̊gon enkel primitiv som en cylinder, da ̈r subdivisions round 
axis a ̈r satta till na ̊got la ̊gt som t.ex. fem-sex stycken. Tilldela tva ̊ projektioner, en planar pa ̊ 
locken och en cylindrical pa ̊ resten och separera sedan dessa i textureringsfo ̈nstret (som 
beskrivs  fo ̈r sig senare i labpeket). Skapa ett material med na ̊gon bild som fa ̈rgtextur och flytta 
runt uv-punkterna, i grupp och var fo ̈r sig, i texturfo ̈nstret och se hur det fo ̈ra ̈ndrar sig pa ̊ 
modellen i perspektivfo ̈nstret. (glo ̈m inte att sla ̊ pa ̊ smooth shading och hardware texturing i 
modelleringsfo ̈nstret fo ̈rst). 
 
En kommentar angående olika versioner av Maya 
Lydelsen för denna labb är ursprungligen gjord för en tidigare version av Maya. En del 
formuleringar och uppgifter är kanske inte uppdaterade för aktuell version av Maya. Säg gärna 
till om du hittar avvikelser så kan vi justera lydelsen. 
 
Tilla ̈gg fo ̈r den intresserade 
Hos ett material ̊ ar̈ det inte bara fa ̈rgen som ga ̊r att styra med textur. Andra saker a ̈r t.ex. 
transparans, spekularitet och reflektans. Man kan da ̊ med en gra ̊skalebild styra va ̈rdet pa ̊ olika  
delar av modellen, hur mycket motsvarande parameter skall vara satt, ista ̈llet fo ̈r att bara ange 
ett  va ̈rde fo ̈r hela modellen. Da ̊ kan man vinna mycket i atmosfa ̈r och utseende hos sitt objekt. 
 
Extra uppgiften a ̈r da ̊ att skapa en specular map. Na ̈r man sa ̈tter va ̈rden pa ̊ specularity med 
reglaget hos t.ex. en phong shader sa ̊ ga ̊r man fra ̊n 0 (ingen spekularitet, dvs. inga highlights) 
till 1 (ho ̈g spekularitet). Man tar da ̊ sin texturbild man framsta ̈llt under labben som 
utga ̊ngspunkt och go ̈r den till gra ̊skalebild och ma ̊lar sedan svart da ̈r man vill ha matta ytor och 
olika gra ̊skaleva ̈rden da ̈r man vill ha mera glansig yta. La ̈mpligt trick a ̈r sedan att rugga till 
bilden med na ̊got brusfilter eller att rita in repor och brus. Detta fo ̈r att fa ̊ lite mera naturlig 
variation i ytan. Denna bild sa ̈tts sedan som textur pa ̊ materialets specular color. Sto ̈rst effekt 
fa ̊r detta i sammanhang da ̊ fo ̈remålet rör sig, eftersom highlights beror pa ̊ position och 
riktningsfo ̈rha ̊llandet mellan betraktare, ljuska ̈lla och objektets yta. 
 
Detta kan man sedan utnyttja i realtidsgrafik, antingen genom att anva ̈nda sig av 
programmerbara shaders pa ̊ nyare grafikkort eller genom att rendera i flera pass (dvs. rendera  
om geometrin flera ga ̊nger och behandla olika effekter per pass). Pa ̊ sa ̊ sa ̈tt kan man da ̊ ta sin 
specular map och fa ̊ med denna egenskap i sin realtidsgrafik. Alternativt om man ha ̊ller pa ̊ med 
t.ex. reflectionmapping sa ̊ go ̈r man pa ̊ motsvarande sa ̈tt fo ̈r att inte fa ̊ fo ̈rema ̊l som bara 
reflekterar likformigt utan da ̈r reflektansen varierar o ̈ver objektet. 
 
Lycka till med labbandet! 
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La ̈gga in bakgrundsbild i ett modelleringsfo ̈nster 
Ett bra arbetssa ̈tt a ̈r att skissa upp det man vill bygga pa ̊ papper fo ̈rst som ni gjort i del 1A av 
denna labb, eller om man vill bygga  na ̊got specifikt som finns sa ̊ kanske man kan hitta 
planritningar eller bra foton pa ̊ det man ta ̈nker  bygga upp. Ista ̈llet fo ̈r att da ̊ bygga med 
papperen bredvid sig pa ̊ bordet sa ̊ kan man la ̈gga in bilden/bilderna direkt i 
modelleringsfo ̈nstrena och ha dem som direktreferens da ̈r. 
 
Skalning av bilden 
Det man bo ̈r go ̈ra da ̊ a ̈r fo ̈rst att ta in bilden i mayafo ̈nstret och sedan skala om den om det  
beho ̈vs sa ̊ att den ta ̈cker upp la ̈mpligt antal gridrutor. Tar man in en fo ̈r stor bild (i antal pixlar) 
sa ̊  ma ̈rker man direkt att allt ga ̊r segare a ̈n vanligt och det kan vara idé att skala om fo ̈rst. 
 
Matchning om man har flera bilder 
Om man tar in ritningar pa ̊ samma sak i flera modelleringsfo ̈nster, t.ex. en ritning rakt 
framifra ̊n och en fra ̊n sidan sa ̊ ma ̊ste man ta ̈nka pa ̊ att de a ̈r skalenliga med varandra och att de 
ligger pa ̊ samma ho ̈jd. Annars kommer man att fo ̈rst bygga efter ena och na ̈r man ra ̈ttar till 
efter den andra  bilden sa ̊ kommer man att fo ̈rsto ̈ra det man gjort innan. 
 
Perspektiv 
Om man tar foton som referensbilder sa ̊ a ̈r idealet na ̈r man tar bilder pa ̊ avsta ̊nd med zoom, sa ̊ 
att perspektivet plattas till och man na ̈rmar sig parallellprojektion. Om man sta ̊r pa ̊ riktigt la ̊ngt 
avsta ̊nd sa ̊ kommer modellen att kunna o ̈verenssta ̈mma helt med fotot i fo ̈nstrena med  
ortogonalprojektion (dvs de tre fo ̈nstren utan normalt perspektiv). Ett exempel är om man vill 
bygga ett huvud och tar bilder na ̈ra den man fotar sa ̊ kommer o ̈ronen att bli mindre i sto ̈rre 
grad a ̈n na ̈san, eftersom de ligger la ̈ngre bak, sa ̊ att i frontfo ̈nstret kommer man att bygga en 
stor nas̈a och sma ̊ o ̈ron. Sedan na ̈r man tittar i sidofo ̈nstret och ja ̈mfo ̈r sa ̊ kommer 
fo ̈rha ̊llandena att vara omva ̈nda, med mindre na ̈sa och sto ̈rre o ̈ron, eftersom det nu a ̈r na ̈san 
som ligger la ̈ngre bak i bilden 
 
Praktik 
I det fo ̈nster i Maya som bilden skall la ̈ggas, va ̈lj View->Image Plane->Import Image... och ange 
en bildfil sa ̊ dyker bilden upp i modelleringsfo ̈nstret. Go ̈r den inte det sa ̊ a ̈r den troligen fo ̈r stor 
(ho ̈gupplo ̈st) och beho ̈ver skalas ner i t.ex. Photoshop. Pro ̈va med max tusen pixlar per sida sa ̊ 
skall det fungera. Sa ̊ la ̊gt som funkar a ̈r annars en bra tumregel fo ̈r att spara pa ̊ 
datorresurserna. (runt  512x512) 
 
Ö ̈ppna sedan View->Image Plane->Image plane attributes->egna imageplanet. Det a ̈r nu tva ̊  
saker att sta ̈lla in. Fo ̈r Display sa ̊ ga ̈ller 'looking through' att man fa ̊r planet bara i det fo ̈nster 
man skapade planet till, medan man med 'in all views' kommer att fa ̊ planet att finnas med i alla 
fo ̈nster. Den andra saken att sta ̈lla in, om det inte blev bra med en ga ̊ng, a ̈r skalning och 
placering. Detta ga ̊r att go ̈ra under Placement Extras via Center (x,y,z) samt Width och Height. 
Bilden skalas sa ̊ att den alltid fa ̊r plats (den av width och height som ger minsta bilden). 
 
Ett annat sa ̈tt att a ̈ndra insta ̈llningarna a ̈r att markera imageplanet i perspektivfo ̈nstret, eller via 
hypershade, och sedan sa ̈tta dessa va ̈rden i channelboxen ista ̈llet. Fo ̈r att fa ̊ fram imageplanet 
via hypershade sa ̊ va ̈ljer man fliken Cameras. Ha ̈rifra ̊n kan man ocksa ̊ enkelt ta bort det om man 
skulle vilja genom att markera och go ̈ra delete. Ett litet tips fo ̈r att go ̈ra insta ̈llningar genom  
channelboxen, a ̈r att man kan klicka pa ̊ den variabel man vill a ̈ndra pa ̊ och sedan dynamiskt  
a ̈ndra va ̈rdet genom att dra musen med mittenknappen i na ̊got modelleringsfo ̈nster. 
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Polygonverktyg 
Först ett tips: Fo ̈r att fa ̊ ka ̈nsla fo ̈r verktygen som na ̈mns nedan, pro ̈va dessa fo ̈rst pa ̊  enkla 
objekt. De flesta har ocksa ̊ en hja ̈lpsida med mera fo ̈rklaringar och bilder och denna sida ligger 
under verktygets insta ̈llningsfo ̈nster under help->help on xxxx, eller som tool help i samma  
fo ̈nster. Ta till vana att a ̊tminstone o ̈gna igenom denna sida om det a ̈r na ̊got som a ̈r oklart, eller 
fo ̈r att ba ̈ttre fo ̈rsta ̊ verktyget, fo ̈r dessa sidor a ̈r i allma ̈nhet klara och koncisa och har bra 
bilder. 
 
Polycount 
Na ̈r man bygger fo ̈r realtidsgrafik kan det vara bra att alltid ha lite koll pa ̊ hur ma ̊nga polygoner 
man har i sin modell. Man kan sla ̊ pa ̊ en visare fo ̈r det genom display->heads up 
display>polycount. Den fo ̈rsta spalten visar da ̊ hur ma ̊nga polygoner etc. som finns framme i 
fo ̈nstret och den andra visar data för det som a ̈r valt. Det a ̈r sva ̊rt att ge na ̊gon siffra pa ̊ vad 
som a ̈r mycket  och litet vad ga ̈ller antalet polygoner fo ̈r det beror helt pa ̊ sammanhanget. Fo ̈r 
na ̊gra a ̊r sedan  ra ̈knades varje polygon och att kunna bygga snyggt med fa ̊ polygoner var 
eftertraktat och man  ra ̈knade i tiotal och hundratal polygoner per objekt. Principen ga ̈ller 
fortfarande men gra ̈nserna flyttas hela tiden upp. I moderna spelmotorer sa ̊ kan figurer ha 
många tusen polygoner. Det vettigaste a ̈r fo ̈rsta ̊s att ta reda pa ̊ specarna och/eller testa i det 
sammanhang som ga ̈ller, men som tumregel sa ̊ skall man inte anva ̈nda mer  a ̈n tusen 
polygoner till ett objekt om man inte har koll och ska ̈l fo ̈r det. Det beror fo ̈rsta ̊s a ̈ven pa ̊  hur 
ma ̊nga av samma objekt som finns i scenen och hur centralt det a ̈r, dvs. hur na ̈ra det kommer 
att synas och hur viktigt det a ̈r, men man bo ̈r ta ̈nka sig fo ̈r innan man skapar flera objekt  med 
hundratals polygoner i varje. Fo ̈r t.ex. pelare och trappra ̈cken sa ̊ kanske man inte bara tar  
standardcylindrar utan no ̈jer sig med kuber/hexagonala objekt om det skall vara tjugo stycken 
av  varje i en scen. Na ̈r man sammanlagt bo ̈rjar ra ̈kna polygonerna i tiotusental i en scen sa ̊ blir 
det  fo ̈rmodligen ra ̈tt segt. 
 
Ytriktning 
Alla polygoner har en fram och en baksida da ̈r ytans normal pekar ut fra ̊n framsidan. Na ̈r man 
bygger sa ̊ ga ̈ller det att ha koll pa ̊ vilken riktning polygonerna har sa ̊ att normalerna pekar at̊ 
ra ̈tt ha ̊ll (uta ̊t ifra ̊n modellen) och inte a ̈r riktade lite slumpvis a ̊t olika ha ̊ll. Fo ̈r att visa modellen 
med bara framsidorna utritade sa ̊ va ̈ljer man Display->Polygons->back face culling i  
modelleringsfo ̈nstret. Vill man fa ̊ fram normalerna sa ̊ va ̈ljer man objektet och tar display-
>polygon normals, som togglar  mellan visa/visa inte normalerna fo ̈r polygonerna i objektet. 
Fo ̈r att styra riktiningen sa ̊ har man bl.a. edit Normals->reverse som byter riktning och  edit 
Normals->conform som 'kammar' ut normalerna ifall man har en modell da ̈r det a ̈r lite 
slumpvis va ̈nt med fram och baksida pa ̊ polygonerna. 
 
Extrude 
Med Edit Mesh->Extrude normal kan man forma den geometri man har. Tva ̊ nyttiga saker att 
ta ̈nka pa ̊ ha ̈r a ̈r dels Edit Mesh->Keep Faces Together. Om man har denna ikryssad sa ̊ kommer 
polygonerna att ha ̊llas ihop om man har valt flera innan man tar extrude, medan det blir 
separata extrusions fo ̈r varje polygon/kant om den inte a ̈r fo ̈rkryssad. Den andra saken a ̈r att 
med extrusion-verktyget aktivt sa ̊ kan man toggla mellan lokala och globala koordinataxlar fo ̈r 
translation/skalning/rotation av polygonen/polygonerna, som a ̈r under behandling, genom att 
klicka pa ̊ den lilla bla ̊ cirkeln som syns sa ̊ la ̈nge verktyget a ̈r aktivt. 
 
La ̈gga till, dela upp och sla ̊ samman 
Tva ̊ separata objekt kan sla ̊s samman till ett genom att va ̈lja ba ̊da och ko ̈ra Mesh->Combine.  
Det som kan ha ̈nda om man fo ̈rt samman objekten innan med t.ex. snapping a ̈r att det blir 
dubbla  vertexar. Fo ̈r att sma ̈lta samman ev. sad̊ana kan man ta Edit Mesh->Merge vertices med 
0.01  som distance (vertexar inom en sfa ̈r med distance som diameter kommer att sma ̈ltas 
samman till  en vertex). 
En variant pa ̊ ovansta ̊ende a ̈r om man la ̈gger till en polygon med polygon->create (fo ̈r att 
bygga  enstaka polygon) och sa ̈tter ut vertexarna med snap to points aktivt. 
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Om man vill la ̈gga till en polygon direkt till en modell kan man ta Edit Mesh->Append to 
Polygon Tool. Man fa ̊r da ̊ fo ̈rst markera en kant att utga ̊ ifra ̊n och sedan antingen fortsaẗta med 
vertexar  utanfo ̈r modellen eller sa ̊ markerar man en andra kant och det sla ̊s upp en polygon 
emellan  dessa tva ̊. 
Ett av de mest anva ̈ndbara verktygen a ̈r Edit Mesh->Split Polygon Tool.     
 

 
 
Med detta verktyg kan man dela upp polygoner. Genom att bo ̈rja med sto ̈rre och gro ̈vre ytor, 
fra ̊n t.ex primitiver och booleans kan man la ̈gga in detaljer och forma vidare da ̈r det beho ̈vs. 
Utan edge snapping kan man starta en ny vertex var som helst la ̈ngs en polygonkant, medan  
edgesnapping go ̈r att man fa ̊r magneter la ̈ngs kanten. Snapping magnets anger hur ma ̊nga som  
la ̈ggs ut och snapping tolerance sa ̈tter hur mycket magneterna skall dra. Med 100 har man full 
snap. 
Edit Mesh->Merge Edge Tool a ̈r en annan liten nyttighet som la ̊ter en markera tva ̊ kanter, inom 
samma objekt, som sedan binds ihop. 
 
Ta bort vertex/kanter 
Pa ̊ samma sa ̈tt som med polygoner kan man ta bort vertexar och kanter genom att markera 
dem  och va ̈lja delete/back space. Ba ̈sta sa ̈ttet a ̈r dock att ta bort dem via Edit Mesh->Delete 
Edge/Vertex. Annars kan det bli skra ̈p kvar, dessa kommandon ra ̈ttar till direkt na ̈r man tar bort  
kanten/vertexen. 
 
Flat/smooth shading 
Slutligen vad ga ̈ller modelleringen sa ̊ kommer Edit Normals->Soften/Harden att tas upp. Om 
man i modelleringsfo ̈nstrets shading meny anger flat shading sa ̊ kommer alla ytor att renderas 
platta med skarpa kanter, oavsett hur modellen a ̈r konstruerad. Med smoothshading  da ̈remot 
a ̈r det modellen som styr na ̈r det skall vara flat/smooth, dvs na ̈r ytnormalerna skall interpoleras 
o ̈ver kanterna eller inte. Om man startar med primitiver finns det lite olika defaults fo ̈r 
modellerna. En kub har ingen interpolation o ̈ver kanterna och fa ̊r automatiskt skarpa kanter,  
medan en sfa ̈r skapas med interpolation sa ̊ att den ser rund ut. Vill man styra detta sja ̈lv 
markerar man objektet eller de kanter man vill interpolera o ̈ver och ko ̈r na ̈mnda Edit Normals-
>Soften/Harden. Via verktygets insta ̈llningsfo ̈nster sa ̈tter man om alla valda kanter skall bli 
ha ̊rda eller mjuka eller sa ̊ kan man ange en tro ̈skel vinkel som go ̈r att alla vinklar som a ̈r mindre 
a ̈n tro ̈skeln blir mjuka medan sto ̈rre vinklar fo ̈rblir ha ̊rda. 
 
Textureringsfo ̈nstret, UV texture editor 
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En av styrkorna med polygonmodellering a ̈r mo ̈jligheten att helt styra hur objektets uv-
koordinater skall fo ̈rdelas o ̈ver dess ytor. I fo ̈rega ̊ende labb sa ̊ tilldelades polygonerna uv-
va ̈rden genom att  dessa projicerades med diverse projektions modeller, som t.ex. planar 
projektion, da ̈r en uv-karta  med koordinater fra ̊n (0,0) till (1,1) projicerades pa ̊ modellen. 
Dessa kan da ̊ sedan fo ̈ra ̈ndras genom att man manipulerar sin projektion och fo ̈rso ̈ker styra in 
den ra ̈tt sa ̊ att det ser bra ut. Man har dock mycket ho ̈gre grad av kontroll a ̈n sa ̊, och detta fa ̊r 
man genom texturfo ̈nstret som  aktiveras med window->UV texture editor. Det som visas i 
detta fo ̈nster a ̈r en projicering av 3D-modellen in i texturrymden. Det man ser i 
modelleringfo ̈nstret (med hardware render pa ̊) a ̈r hur den tva ̊dimensionella texturen 
tranformerats till modellens 3D-rymd, medan det i texture view a ̈r modellen som tranformerats 
till texturens 2D-rymd. Eftersom uv-koordinaterna hos modellen go ̈r  att den i varje punkt har 
ett koordinatpar som pekar ut en punkt hos en bild, kan man ju lika ga ̈rna  visa det omva ̈nda 
och fo ̈r varje punkt i bilden visa vilken del av modellen som anva ̈nder just den  punkten. Dessa 
uv-koordinater lagras fo ̈r varje vertex och interpoleras sedan vid renderingen. 
Det finns flera anledningar att anva ̈nda sig av denna funktionalitet. En a ̈r att man da ̊ kan ga ̊ in 
och a ̈ndra sin uv-mappning fo ̈r att t.ex. ra ̈ta ut delar pa ̊ modellen da ̈r texturen blivit stra ̈ckt 
eller ihoptryckt. Ofta a ̈r det enda sa ̈ttet att fa ̊ en ja ̈mn textur o ̈ver en modell att ga ̊ in och flytta 
runt uv-va ̈rdena sa ̊ att inte bildelement upprepas eller blir utsmetade o ̈ver stora ytor. 
Egentligen a ̈r det va ̈l fel att kalla detta en anledning utan det a ̈r snarare en no ̈dva ̈ndighet att 
man ga ̊r in och jobbar med textureringen pa ̊ detta sa ̈tt fo ̈r de flesta modeller som inte a ̈r va ̈ldigt 
enkla och regelbundna. 
En annan anledning a ̈r att det kan vara la ̈mpligt att samla alla bildtexturer som ho ̈r till ett objekt  
inom en och samma bild. Detta sparar texturminne och go ̈r fil hanteringen la ̈ttare. 
En tredje, som visserligen ho ̈r ihop med sistna ̈mnda, a ̈r att det blir mycket la ̈ttare att framsta ̈lla 
extra texturer som styr saker som transparansmap, spekularitetsmap (var det skall visas 
highlights), bumpmap, translucencymap (ljusgenomsla ̈pplighet av typ smo ̈rpapper/lo ̈v etc). Man  
kan utga ̊ fra ̊n fa ̈rgtexturen, antingen ga ̊ vidare pa ̊ den direkt eller genom att la ̈gga den som  
tillfa ̈llig bakgrundsbild i na ̊got 2D-bildprogram. Det kan man visserligen go ̈ra textur fo ̈r textur 
om  man mappat ma ̊nga olika pa ̊ ett objekt, men nu har man alla delarna samlade i en karta. 
 
Exempel 
Varje ga ̊ng man go ̈r en texurprojektion med na ̊gon av Create Uvs->Planar Mapping/Cylindrical  
Mapping/etc. sa ̊ skapas fo ̈r varje sammanha ̈ngande omra ̊de av polygoner man mappat, ett 
sammanha ̈ngande omra ̊de i texturrymden som avgra ̈nsas av en texture border. I exemplet sa ̊ a ̈r  
utga ̊ngspunkten ett polygonplan med 7x7 subdivisions som fo ̈rst har en planar projection o ̈ver  
samtliga polygoner och sedan en planar projection o ̈ver en samling polygoner i mitten. 
Fo ̈r att se denna texturgra ̈ns direkt pa ̊ modellen kan man ta fram den med Display->Polygons-
>Texture Border Edges och välj ̈ texture border i menyn. Nedan visas hur det blir efter att man 
gjort den  beskrivna projektionen pa ̊ ett urval polygoner hos ett polygonplan. I va ̈nstra bilden 
visas resultatet efter att ha slagit pa ̊ texture border och till ho ̈ger visas insta ̈llningen fo ̈r att fa ̊ 
fram denna. 
 

 
Renderad polygon                                                             Texturbild 
Nu a ̈r ma ̊let att texturera detta objekt sa ̊ att det blir som bilden till va ̈nster nedan genom att  
anva ̈nda bilden till ho ̈ger som fa ̈rgtextur. 
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Efter en fo ̈rsta tilldelning av materialet, som har fa ̈rgkanalen satt till bilden ovan, sa ̊ blir 
resultatet  enligt nedan. Som framga ̊r sa ̊ kan det la ̈tt bli lite ro ̈rigt i bo ̈rjan i texurfo ̈nstret. 
Texturfo ̈nstret o ̈ppnas med window->UV texture editor. 

 
Objekt med textur                                                              Samma objekt i UV texture editor 
Det vi nu vill go ̈ra a ̈r att fo ̈rst separera de mappade omra ̊dena i texturfo ̈nstret: 

 
Sedan rotera/skala och placera in dem ra ̈tt pa ̊ texturbilden: 
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Man manipulerar uv-punkter genom att ha ̊lla in ho ̈ger musknapp o ̈ver objektet i texturfo ̈nstret 
och va ̈lja UV. Sedan markerar man o ̈ver meshen och de uv-punkter som blir markerade visas i 
gro ̈nt. 
Om texturbilden a ̈r sto ̈rande emellana ̊t sa ̊ kan man toggla den med Image->display image. 
Det a ̈r sedan samma verktyg som i modelleringsfo ̈nstrena fo ̈r att operera i texture view. Man 
kan skala och zooma med samma mus/tangentkombination och man anva ̈nder vanliga  
scale/translate/rotate pa ̊ uv-punkterna. 
Det kan vara knepigt att lyckas markera uv-punkterna i texture view innan man separerat 
texturomra ̊dena och da ̊ finns det en bra funktion – select->convert selection to UVs. Man 
anva ̈nder det genom att fo ̈rst i de vanliga modelleringsfo ̈nstrena markera polygonerna som 
inneha ̊ller de uv-punkter man vill separera. Sedan va ̈ljer man denna select->convert selection 
to Uvs i texturfo ̈nstret och man har sina uv-punkter markerade. Sedan a ̈r det bara att flytta ut 
dem med vanliga translate verktyget.     
 
Fo ̈renkla polygonmarkering 
Ett suvera ̈nt verktyg fo ̈r att fo ̈renkla markering av polygoner i modelleringsfo ̈nstrena a ̈r Edit-
>Paint Selection som la ̊ter en att mal̊a fram sin markering. Na ̈r man fo ̈r muspekaren o ̈ver ett 
objekt sa ̊ skapas en marko ̈r som hela tiden fo ̈ljer ytan i 3D pa ̊ modellen. Storleken pa ̊ denna 
marko ̈r a ̈ndrar man genom att ha ̊lla in tangenten b och va ̈nster musknapp. (Man ma ̊ste fo ̈rsta ̊s 
fo ̈rst ange  vilken sort, vertex/face/etc. man vill markera fo ̈rst, genom t.ex. menyn man fa ̊r 
fram fra ̊n att trycka  ho ̈ger musknapp o ̈ver objektet). 
 
Att bygga upp sin bild 
Att som ovan passa in sina uv-va ̈rden direkt efter en fa ̈rdig bild da ̈r man pusslat in sina bilder i 
en sto ̈rre a ̈r en variant som kan fungera na ̈r man har na ̊gra klara texturer man vill fa ̊ upp pa ̊ 
modellen. En ba ̈ttre variant a ̈r att exportera ut uv-mappningen fra ̊n texturfo ̈nstret (polygon 
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snapshot) och sedan i Photoshop eller liknande program la ̈ser man in denna bild och 
fa ̈rgla ̈gger/kopierar in texturer pa ̊ de platser som ta ̈cks in av de olika texturomra ̊dena. Sedan 
tar man denna modifierade bild som textur och tilldelar objektet. 
Testa fo ̈rst med na ̊gon enkel primitiv som en cylinder (som na ̈mndes i inledningen), da ̈r 
subdivisions round axis a ̈r satt till na ̊got la ̊gt som t.ex. 5-6. Tilldela tva ̊ projektioner, en planar 
pa ̊ locken och en cylindrical pa ̊ resten och separera sedan dessa i textureringsfo ̈nstret.  
Exportera da ̈refter uv-mappningen som en bild med polygons->UV snapshot (fra ̊n  
textureringsfo ̈nstrets meny) och ladda in den i t.ex. Photoshop. Rita lite med olika fa ̈rger inom 
de  olika texturerade omra ̊dena och spara ned och sa ̈tt bilden som fa ̈rg i ett material som 
tilldelas till  cylindern och se resultatet. 

 
UV snapshot i textureringsfo ̈nstret                                          Resulterande bild 
 

 
 
Tillbaka i textureringsfo ̈nstret efter applicering pa ̊ modell        Resultatet 
 
Upprensing av objekt 
Na ̈r man byggt klart sitt objekt kan det ofta vara ono ̈diga detaljer lagrade i modellen. Det kan 
vara dubbla vertexar, polygoner utan area etc. och speciellt vid export till yttre renderare som 
t.ex. en spelmotor eller liknande sa ̊ a ̈r det viktigt att man har en sa ̊ ren och robust modell som 
mo ̈jligt. Det kan ocksa ̊ vara olika med vilka typer av polygoner som sto ̈ds utanfo ̈r Maya. Fo ̈r 
t.ex. rendering med Microsofts Direct3d sa ̊ ma ̊ste modellen besta ̊ av endast trianglar, medan 
OpenGL tar ba ̊de quads (fyrsidiga polygoner) och trianglar. 
Om du inte gjort det redan, sla ̊ pa ̊ display->heads up display->poly count fo ̈r att fa ̊ reda pa ̊ hur 
mycket vertexar/polygoner som finns i modellen. 
 
Merge Vertex 
Det fo ̈rsta man kan go ̈ra a ̈r att ko ̈ra Edit Mesh->Merge, med ett la ̊gt toleransva ̈rde, t.ex. 0.01, 
fo ̈r att sma ̈lta samman alla ev. dubbla vertexar som kan finnas i modellen. 
 
Polygon Cleanup 
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Ett ypperligt verktyg fo ̈r att rensa sin modell a ̈r att ko ̈ra Mesh->Cleanup. De options som kan 
vara vettiga att ha fo ̈rkryssade framgår av bilden nedan. 

 
 
Tesselering a ̈r na ̈r polygonerna splittas upp till mindre och enklare polygoner (till 
trianglar/quads). En konvex polygon a ̈r en polygon som om man fo ̈jer den runt kanten sa ̊ 
sva ̈nger man hela tiden a ̊t samma ha ̊ll, dvs den buktar ut hela tiden, medan da ̊ en konkav 
polygon a ̈r en da ̈r man fa ̊r sva ̈nga a ̊t olika ha ̊ll eller det finns sa ̊ att sa ̈ga ett hack in i polygonen. 
(Fo ̈r bilder pa ̊ detta titta under verktygets help->help on polygon cleanup options). Faces with 
holes a ̈r helt enkelt en polygon med ett ha ̊l i som man kan fa ̊ t.ex. efter en boolean operation, 
och denna typ av polygon a ̈r ett absolut icke na ̈r man skall ta datat utanfo ̈r Maya. Nonplanar 
faces a ̈r na ̈r vertexarna som  bygger upp en polygon inte ligger i samma plan. Den sista delen, 
remove geometry, tar bort osynliga och ono ̈diga polygoner och kanter. 
Om man bara vill fa ̊ markerat det som a ̈r felaktigt (enligt vad man kryssat fo ̈r) utan att fa ̊ na ̊got  
a ̊tga ̈rdat sa ̊ kan man va ̈lja select geometry under rullgardingsmenyn o ̈verst. 
 
Placering och skala 
Fo ̈r att fa ̊ en enhetlig skala och placering sa ̊ kan man sta ̈lla objetktet vid origo och sa ̈tta  
piva ̊punkten till (0,0,0) med gridsnap. Pivopunkten sa ̈tter man genom att fo ̈rst trycka insert-
tangenten. Skala sedan objektet till den skala du kommer att arbeta med och utga ̊ fra ̊n att en 
ruta/enhet blir en enhet vid exporten. 
 
Rensa transformer 
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Fo ̈r att nollsta ̈lla transformationerna hos objektet sa ̊ anva ̈nds modify->freeze transformations. 
Observera en egenhet ha ̈r. Freeze transformations kan go ̈ra att man fa ̊r normalerna va ̈nda 
oavsiktligt. Om man skalat ett objekt negativt i na ̊gon led (vid t.ex. duplicering med -1 som 
skalfaktor fo ̈r att fa ̊ en spegling runt pivotpunkten) sa ̊ kommer normalernas riktning efter 
skalningen att vara samma som innan, men efter freeze transformations sa ̊ kommer de att  
va ̈ndas. Kort sagt – finns det objekt i scenen som har negativ skalning i na ̊gon led, kolla  
normalernas riktning fo ̈re och efter freeze transformations och se till att det blir ra ̈tt. 
 
Construction history 
Sista steget a ̈r att ko ̈ra edit->delete by type->history. Na ̈r man modellerar i Maya sa ̊ lagras de 
a ̊tga ̈rder man gjort och man kan se denna konstruktionshistoria i channel box, da ̈r varje verktyg 
man ko ̈r finns listat, med det senast utfo ̈rda o ̈verst i listan. Från denna lista kan man markera 
na ̊got man gjort tidigare och sedan ev. a ̈ndra na ̊gon parameter. Men na ̈r man modellerat klart 
a ̈r det vettigt att ta bort denna sa ̊ att man sta ̊r kvar med enbart modellen utan referenser baka ̊t 
(ungefär som att go ̈ra merge all layers fo ̈r den som anva ̈nt Photoshop). 
 
Export av polygondata 
Fo ̈r att exportera ut datat sa ̊ anva ̈nds RTG exportern. Den skriver ut polygonerna med deras 
material och valda data som en enkel textfil. 
Man exporterar genom file->export selection, via verktygsrutan, och i exportfo ̈nstret sa ̊ sa ̈tter 
man rtg som file type, via rullisten. Om rtg inte finns med ha ̈r sa ̊ ma ̊ste pluginen laddas in fo ̈rst. 
Det go ̈r man genom Mayas huvudmeny window->settings/preferences->plugin manager. 
Kryssa fo ̈r ba ̊da rutorna efter rtgExport.mll sa ̊ kommer pluginen att laddas in och sa ̈ttas pa ̊ 
autoload till na ̈sta ga ̊ng Maya startas. 
Fo ̈r att fa ̊ en uppfattning om hur formatet ser ut sa ̊ pro ̈va fo ̈rst med enkla polygoner/objekt och 
titta pa ̊ filen i en texteditor. Exportern a ̈r inte helt buggfri och fo ̈r att fa ̊ en modell som kan 
la ̈sas in av rtg-parsern som ho ̈r till OpenGL-labben sa ̊ har vi en insta ̈llning som vi vet fungerar. 
Efter att ha  ko ̈rt edit->reset settings i exportfo ̈nstrets meny, fo ̈r att fa ̊ default insta ̈llningen, a ̈r 
det som beho ̈ver sa ̈ttas utma ̈rkt med pil i bilden nedan. 
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Vi kommenterar de tre sista kryssen. V Normals anger att man vill ha normaler fo ̈r 
ljusbera ̈kning satta till sina vertexar. Dessa normaler a ̈r inte samma som face normals som 
beskrivs pa ̊ annat sta ̈lle i labben men a ̈r bera ̈knade utifra ̊n dessa. Om man tar 
Normals>Soften/Harden Edge sa ̊ pa ̊verkar man hur denna bera ̈kning skall ga ̊ till. Med smooth 
sa ̊ kommer denna  vertexnormal fo ̈r varje vertex i varje triangel att vara en interpolering mellan 
omgivande polygoners ytnormaler, och med harden sa ̊ kommer varje vertex att fa ̊ en normal 
utifra ̊n sin triangels ytnormal.    Materials anger att det skall exporteras en materialnod med 
information om fa ̈rg, spekularitet etc. och UV koords anger att uv-va ̈rdena skall tas med till 
vertexarna. 
 
 


