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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D 
Studio Max och Adobe Photoshop CS3.  Studien har bedrivits i sammarbete med ÅWL 
arkitekter som visade intresse av att få ett bostadshus visualiserat, både exteriört och 
interiört. 
Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se 
vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika 
förutsättningar. 
 
Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. 
Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett 
bostadskvarter för intressenter? 

·         Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika visualiseringstekniker? 
·         Vilka metoder ger ett verklighetstroget visualiseringsresultat vid interiör 

respektive exteriör visualisering? 
 

Metoden som vi har använt oss av för att samla in data och svara på dessa frågor är 
ostrukturerade observationer i en fallstudie. 
 
Arbetet har genomförts genom att vi har samlat in data från tre stycken olika steg, 
modellering, ljussättning och rendering samt efterbehandling. Därefter har insamlingen 
bearbetats och resultat fördelats i åtta stycken tabeller samt fyra stycken renderingar av 
bostadshuset.    
 
Slutsatsen med studien är att varje situation är unik och att det finns fördelar och 
nackdelar med varje teknik och metod i de olika programmen. För att nå ett önskat 
slutresultat så gäller det att lära sig hur varje metod fungerar och sedan anpassa den 
utifrån varje enskild situation. 
  



Abstract 
This examination work describes and draws comparisons between different visualization 
techniques in 3D Studio Max and Adobe Photoshop CS3. The study was conducted in 
collaboration with ÅWL architects who showed interest in obtaining a visualization of a 
residential, both exterior and interior. 

 
The purpose of this study is to investigate different visualization- and rendering techniques to 
see which techniques provide the smoothest and most realistic results based on different 
conditions. 

 
The study is based on one main question and two sub questions. 
How to create an effective and realistic visualization results of a residential area for 
stakeholders? 
• What advantages and disadvantages are there with different visualization techniques? 
• What methods provide a realistic visualization results at interior and exterior visualization? 

 
The methods we have used to gather data and respond to these questions are unstructured 
observations in a case study. 

 
The work was done in that we have collected data from three different steps, modeling, 
lighting and rendering and post production. Since then the collection of data has been 
processed and results distributed in eight tables and four final renderings of the residential. 
 

The conclusion of the study is that each situation is unique and that there are advantages 
and disadvantages of each technique and method in the various programs. In order to reach 
a desired end result, you have to learn how each method works and then make adjustment 
based on each individual situation. 

 
 
  



Förord 
Vi skulle vilja passa på att tacka alla inblandade i studien. Ett speciellt tack till ÅWL arkitekter 
som har gjort denna undersökning möjlig. 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår externa handledare Peter Brauner på Effektfabriken, för 
hans tips under studiens gång.  
 

Förkortningar/Teckenförklaring/begreppsförklaring 
Render – Den beräkning som görs när en bild produceras/renderas i 3Ds Max och andra 
”3D-program” 
Grid – Ett rutnät i 3Ds Max som kan ställas in på oilka avstånd vilket underlättar vid t ex 
modellering 
Snap – Ett kommando som går att ställa in på att dra sig som en magnet till olika saker i 
modellen. T ex punkter, gridpunkter, centrum på cirklar, mittpunkter och dylikt. 
Viewport – Det fönster som modellen visas i, exempelvis ”top”, ”front” eller ”back”. 
Material editor – Ett bibliotek där material som används i scenen kan skapas och 
redigeras  
Vertexpunkter – Punkter där en förändring sker i ett objekt. 
Edge – En linje som binder samman två vertexpunkter 
Polygon – Ytan som finns mellan tre eller flera ”edges” 
Element – Ett objekt i 3Ds Max som binds samman av flera polygoner, t ex en box. 
Box – Ett geometriskt element i 3Ds Max 
Editebal poly – Element i 3Ds Max som t ex boxar, plan eller cylindrar kan konverteras 
till en “Editebal poly” för att få fler modifieringsalternativ. Elementet kommer efter 
konverteringen att visas som vertexpunkter som är kopplade samman av linjer (Edges). 
Shell – Ett kommando i 3Ds Max som skapar en viss tjocklek på önskat element.  
Extrude – Ett kommando drar ut ett objekt i höjdled. 
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1 Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till vår undersökning , syftet med undersökningen, våra 
frågeställningar, en beskrivning av metoden för att genomföra undersökningen samt 
avgränsningar i undersökningen. 

”I och med att byggvisualisering med hjälp av komplexa datorprogram är ett relativt nytt 
område så saknas mycket information om hur man enkelt och effektivt skapar ett 
verklighetstroget slutresultat utifrån olika förutsättningar.” 
Undersökningen började med att vi fick kontakt med ÅWL arkitekter som var 
intresserade av att få ett bostadshus visualiserat. Projektet var att visualisera exteriören 
och interiören på detta bostadshus. Projektet var i ett tidigt stadie där endast skisser 
fanns tillgängliga, men det var på ett ungefär klart hur många våningar huset skulle ha 
och hur lägenheterna skulle kunna komma att se ut. Undersökningen har sedan dess 
skett i sammarbete med ÅWL Arkitekter i Norrköping. Vi ville ha ett projekt där vi både 
kunde genomföra exteriör och interiör visualisering, ÅWLs projekt passade därmed in bra 
på den beskrivningen. Undersökningen som har genomförts är en sista del i vår 
utbildning till byggnadsingenjörer vid Linköpings Universitet i Norrköping.   
 

1.1 Problemformulering 
I och med att byggvisualisering med hjälp av komplexa datorprogram är ett 
förhållandevis nytt område så saknas mycket information om hur man enkelt och effektivt 
skapar ett verklighetstroget slutresultat. 

Att rendera en eller flera bilder av en modell är väldigt krävande både tidsmässigt och 
resursmässigt. Att göra en rendering går att göra på många olika sätt med olika resultat 
och olika tidsåtgång. Vårt problem inriktar sig främst till visualiseringsbranchen.   
 
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för 
att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika 
förutsättningar. Undersökningarna kommer att göras ute på ett arkitektkontor och 
kommer att underlätta vid framtida visualiseringsarbeten.  
 

1.3 Frågeställningar 
Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett 
bostadskvarter för intressenter? 

·         Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika visualiseringstekniker? 
·         Vilka metoder ger ett verklighetstroget visualiseringsresultat vid interiör 

respektive exteriör visualisering? 
 

1.4 Metod  
Undersökningen genomfördes som en fallstudie där vi närmare studerade problemet ute 
på vår undersökningsplats. Den främsta datainsamlingsmetoden skedde genom 
ostrukturerade observationer. Data togs fram utifrån observationer och försök som skett 
under arbetets gång i Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop och Google Sketchup, 
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dessa data har sedan antecknas och analyserats. Datainsamlingen har skett i tre olika 
steg, stegen är modellering, ljusättning och rendering samt efterbehandling. Nedan 
förklaras de olika metoderna för insamling mer specifikt.  
 

1.4.1 Metod vid insamling av data för modellering 
Insamlingen av data för modelleringen har skett via observationer. I observationerna har 
vi testat tre olika funktioner i Autodesk 3ds Max. En modell har byggts upp genom att 
använda färdiga väggar, genom att använda enkla geometrier som boxar och linjer och 
genom att importera en färdig modell från Google Sketchup. Dessa metoder har sedan 
jämförts med varandra och fördelar samt nackdelar med varje metod har tagits fram.  
 

1.4.2 Metod för insamling av data för ljussättning och rendering 
Insamlingen av data för ljussättning och rendering har gjorts genom observationer. 
Inställningarna i vald renderare påverkar hur ljuset i en scen bearbetas, därför samlas 
dessa insamlingar under samma rubrik. Observationerna har skett genom att vi har 
testat olika inställningar och funktioner för ljusättning och redendering i Autodesk 3ds 
Max och sedan jämfört resultatet från bilderna med varandra utifrån både kvalité och 
tidsåtgång. Vi har testat olika sorters ljustyper där vissa har inställningar som är 
kopplade till verklighetens fysiska lagar och vissa är kopplade till olika faktorer i Autodesk 
3ds Max. Vi har även testat olika sorters inställningar i de två renderarna “NVIDIA Mental 
Ray” och “V-Ray”. Inställningarna i renderarna har främst syftat på att öka och sänka 
mängden ljus i scenen samt hur ljuset beräknas. 
 

1.4.3 Metod för insamling av data för efterbehandling 
I efterbehandlingen har bilderna bearbetas i Adobe Photoshop samt i Autodesk 3ds Max 
med hjälp av ”V-ray frame buffert”. Olika inställningar och funktioner har använts för att 
jämnföra efterbehandlingens påverkan till slutresultatet med vad som kan uppnås direkt i 
Autodesk 3ds Max, både tids- och kvalitetsmässigt.  
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till de olika områdena modellering, ljussättning, rendering och 
efterbehandling inom visualisering. Inom varje område kommer maximalt tre stycken 
olika metoder eller tekniker att testas och jämföras. Vid modellering kommer Google 
Sketchup och Autodesk 3ds Max att använas. Vid efterbehandling så kommer Autodesk 
3ds Max och Adobe Photoshop att anvädas och vid ljussättning och rendering så 
kommer Autodesk 3ds Max att användas med hjälp av ”Mental ray” och ”V-ray”. 
 
Angående intressenter så har vi begränsat oss till vad beställaren hos ÅWL arkitekter har 
velat få ut med visualiseringarna och arbetat med de olika metoderna utifrån det. 
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2 Visualiseringstekniker 
I detta kapitel beskrivs ingående de olika visualiseringstekniker som har använts i 
undersökningen. Även grundläggande information om programvarorna som använts 
beskrivs. 

2.1 Beskrivning av programvara 

2.1.1 Autodesk 3ds Max 
3ds Max är ett modellerings- och animationsprogram som ges ut av företaget Autodesk. 
Programmet är vektorbaserat vilket betyder att alla figurer byggs upp av geometriska 
primitiver så som linjer, punkter och liknande som tillsammans bildar ett objekt1. Detta är 
praktiskt vid 3d modellering då en figur kan skalas upp hur mycket eller hur lite som helst 
utan att ta större plats på en hårddisk eller bli suddig. Programmet har egna renderare 
och det går även att importera externa renderare så som V-ray.2 

V-ray är en extern renderingsmotor som ges ut av företaget Chaos Group. V-ray blivit en 
väldigt populär renderingsmotor i den professionella 3d-industrin då den anses använda 
beräkningstekniker som är väldigt användarvänliga. De olika beräkningsteknikerna 
beskrivs mer ingående i avsnittet “2.3.2 Ljusätning och rendering av exteriör scen i V-
ray”. V-ray går att använda i en mängd olika program och  just V-ray för 3ds Max 
erbjuder även vissa andra funktioner, exempel på det är egna material, egna sorters 
ljuskällor och egna kameror som är anpassade för just deras renderingsmotor.3 

 

2.1.2 Google Sketchup 
Google Sketchup är ett program där du enkelt kan skapa olika 3d-modeller, programmet 
ges sedan 2006 ut av Google. Programmet finns både som en gratisvariant och som en 
professionell variant (Google Sketchup Pro). Den professionella varianten är betydligt 
billigare än många av sina konkurrenter dock så innehåller programmet färre avancerade 
funktioner än vad många andra liknande programvaror innehåller. Detta leder i gengäld 
till att programmet i regel ofta ses som mer lätthanterat vilket har lett till att Sketchup 
blivit väldigt populär hos såväl amatörer som professionella användare. Även Google 
Sketchup är vektorbaserat.4 

Med Sketchup följer även ett bibliotek (3D Warehouse) där användare kan ladda upp 
sina egna 3d modeller. Dessa modeller är sedan fria för andra användare att använda 
utan kostnad. Vid rendering av bilder så går det att använda externa renderare (t ex V-
ray) för att nå önskat resultat. 

  

                                                           
1
 http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1574/medgk06/tryckotext/F3_2_Bilder.pdf 2014-05-12 

 
2
 http://www.autodesk.com/products/autodesk-3ds-max/overview 2014-05-13 

 
3
 http://www.chaosgroup.com/en/2/vray.html 2014-05-13 

 
4
 http://www.sketchup.com/about/sketchup-story 2014-05-13 
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2.1.3 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop är ett bildbehandlingsprogram från företaget Adobe Systems. 
Programmet är ett av de mest populära bildbehandlingsprogrammen på marknaden och 
den första versionen kom redan 1990. Adobe Photoshop använder sig utav rastergrafik 
vilket innebär att en bild delas upp i ett visst antal rader där varje rad innehåller ett visst 
antal bildpunkter. Varje bildpunkt innehåller sedan information så som vilken färg den 
har. Programmet har ett stort antal funktioner som kan redigera eller skapa en bild och 
det vanligaste tillvägagångssättet är att en bild delas upp i ett antal olika lager. Detta 
leder till att om ett objekt ligger i ett lager och redigeras så påverkas inte de delar som 
inte ligger i det lagret av redigeringen.5 

  

                                                           
5
 http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html 2014-05-13 
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2.2 Modellering 

2.2.1 Modellering med färdiga väggar och fönster 
Modellering med färdiga väggar är en inbyggd funktion i 3ds Max och som i programmet 
benämns “Wall”. Funktionen fungerar som så att kommandot väljs och sedan så dras en 
eller flera väggar ut i den form som önskas. Därefter så bestäms höjd och bredd på 
väggarna och deras position kan justeras utifrån sin högerkant, sitt centrum eller sin 
vänsterkant. Det går även att bestämma höjd och bredd innan de skapas och sedan 
sätta ut väggarna genom att använda koordinater i programmet, detta kommando nås 
under “Keyboard Entry”. Om raka väggar ska sättas ut så är det enklaste sättet att 
antingen ställa in programmets grid på rätt avstånd och sedan sätta på att programmets 
snap ska reagera på gridpunkter eller att använda Keyboard Entry och koordinater. För 
att ha en förankring i verkligheten så bör systemets enheter vara inställda på de enheter 
som används. Detta görs under Customize → Units Setup och där kan antingen det 
metriska systemet eller det amerikanska standardsystemet väljas. Det går även att 
använa ett eget skräddrsytt system med enheter om det skulle önskas.  
 
Väggar går även att kombinera med modellering av linjer, om en linje först har ritats ut så 
går det att få väggarna att följa denna linjes form genom att använda kommandot “pick 
spline”. Detta alternativ går dock endast att använda om linjens form har raka hörn. 
Kommandopanel för en vägg går att se i ”figur 1”. 

 
Figur 1 – Koﾏﾏaﾐdopaﾐeleﾐ för koﾏﾏaﾐdot ”Wall” 

Om sedan fönster eller dörrar skall sättas in i väggen så finns det ett antal färdiga 
modeller integrerade i Autodesk 3ds max. Det finns tre olika sorters dörrar och sex 
stycken olika fönster att välja på, dessa kan sedan modifieras ytterligare när de väl har 
skapats. Dessa objekt väljs från menyn i Autodesk 3ds Max och dras sedan ut på önskat 
ställe i modellen. Om de dras ut i en vägg och skapas med rätt tjocklek så 
sammankopplas objekten automatiskt och objektet blir en del av väggen. Om 
sammankopplingen skulle misslyckas så går det även att sammankoppla objekten med 
hjälp av verktyget “Select and Link”. När ett objekt väl sitter på plats så kan parametrar 
som t ex hur många ett fönster eller en dörr ska vara öppen och hur tjockt ett visst 
glasparti ska vara bestämmas. Sätts t ex ett fönster in i en vägg och öppningsgraden 
väljs till 100% så blir det automatiskt ett hål rakt genom väggen (om det är en fönstertyp 
där en öppningsgrad på 100% innebär att det blir ett “hål” även i verkligheten). Det går 
även utforma objekten under respektive huvudgrupp och t ex ändra antalet fönsterposter 
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till önskat antal eller ändra bredd, höjd, tjocklek och position efter det att objektet satts in 
i väggen. Exempel på ett fönster som är sammankopplat med en vägg och ett som inte 
är det ses i ”figur 2” och ”figur 3”. 
 

 
Figur 2 – Fönster sammankopplat med vägg 

 

Figur 3 – Fönster ej sammankopplat med vägg 

 
Vill fler modifieringsalternativ nås så kan väggarna och objekten konverteras till en 
“Editebal Poly”, alla hörn i modellen blir då en vertexpunkt och vertexpunkterna binds 
samman av linjer och segment som då bildar väggen och objekten. Vertexpunkterna är 
då inte längre beroende av varandra och kan flyttas individuellt. Det leder dock till att om 
t ex ett fönster behöver flyttas efter det att väggen konverterats till en “Editebal poly” så 
kommer det att lämnas ett hål i väggen där fönstret förut satt. Detta händer inte om ett 
fönster flyttats innan konverteringen till en “Editebal Poly”, då följer väggen efter fönstret 
och om fönstret t ex tas bort så lämnas inget hål i väggen. Figur 4 visar ett fönster som 
har flyttats efter en konvertering till ”Editebal poly”. 
 

 
Figur 4 – Fönster som flyttats efter konvertering 

     

2.2.2 Modellering med boxar och linjer 
Modellering med boxar och linjer är en visualiseringsteknik där som utgår ifrån en väldigt 
simpel teknik. Visualiseringtekniken bygger på att det finns en färdig 2D-ritning eller en 
skiss av ett akutellt projekt. Då kan 2D-ritningen importeras till Autodesk 3ds Max och 
sedan ritas av med hjälp vektygen linje och box. För att rita av 2D-ritningen korrekt så 
används de ‘’vertexpunkter’’ som finns i 2D-ritningen och kommandot ‘’snap’’ används för 
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att få in linjen eller boxen på rätt plats. Linje finns under menyn Create  Shapes  
Splines och box finns under menyn Create  Geometri  Standard Primetives. Om 
boxalternativet väljs så finns det tre stycken parametrar att ta hänsyn till. De är längd, 
bredd och höjd. Vid användandet av linjer så finns det inga parametrar att ta hänsyn till 
utan då används modifiering för att skapa ett objekt, t ex en vägg. Modifieringsverktyget 
heter ‘’Extrude’’ och går att hitta i modfylistan. Vid användandet av ‘’Extrude’’ så kan 
höjden på objekt bestämmas. Om objektet sedan ska ha en viss bredd så kan verktyget 
‘’Shell’’ ,som också finns i modifylistan, användas. Med de här två modiferingsvektygen 
så skapas ett 3D-objekt av en enkel linje.  
     

2.2.3 Modellering genom att importera färdiga modeller från Google Sketchup 
Ett annat modelleringsalternativ som finns är att hämta hem färdiggjorda 3D-modeller 
ifrån Google Sketchups bibliotek som antingen nås via själva programmet eller genom 
hemsidan ” 3dwarehouse.sketchup.com”. I det här biblioteket finns det en mängd olika 
3D-modeller som på ett snabbt och enkelt sätt kan hämtas hem. Ett sökord skrivs in på 
det som önskas och då fås en mängd olika förslag på modeller som passar sökningen 
upp. Modellerna är av varierande kvalite, vissa modeller är gjorda med mycket hög 
detaljering medans andra är gjorda med mindre detaljering.  
 
När vald 3D-modell hämtats hem så kan den sedan importeras till aktuell scen i 
Autodesk 3ds max. Importeringen av 3D-modellen kan ske på två olika sätt, antingen så  
öppnas helt enkelt hela filen i 3ds Max och då fås filens hela innehåll med. Eller så 
användes ‘’Merge’’ vilket gör att du kan bestämma vilka olika delar av 3D-modellen som 
du vill ha till din scen.  
 
När 3D-modellen är importerad i scenen så finns det många olika sätt att forsätta på 
själva modelleringen av modellen. Oftast så passar inte modellerna som importeras in 
perfekt i en scen utan det krävs en del modifieringar på modellerna innan de kan 
användas. En vanlig modelleringsteknik för att nå ett önskat slutresultat är att använda 
sig av verkyget ‘’Chamfer’’ för att få bort raka kanter på modellen. På så sätt skapas en 
mer verlighetstorgen modell då få föremål i den verkliga världen har helt raka kanter. För 
att kunna använda sig av detta verktyg så måste modellen vara en ’’Editable Poly’’. 
Genom att göra modellen till en ’’Editable Poly’’ så fås en rad olika modifieringsalternativ.  
 
Modellen görs till en ”Editable Poly” genom att högerklicka på modellen, sedan under 
fliken ’’convert to’’ finns kommandot ’’convert to Editable Poly.’’ Ett sätt att sedan 
använda sig av ’’Chamfer’’ på är att markera två stycken ’’Edges’’ och sedan trycka på 
’’Chamfer’’ som finns under ’’Edit Edges’’. Då fås två olika alternativ upp, det första 
‘’Edge Chamfer Amount’’ beskriver själva avståndet som ska göras runt i modellen, det 
andra alternativet ‘’Connect Edge Segment’’ beskriver hur många kanter som ska finnas 
mellan avståndet i ”Edge Chamfer Amount”. Figur 5 visar hur kommandot ser ut när det 
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är aktiverat i programmet. 

 
Figur 5 – Koﾏﾏaﾐdot ”Ihaﾏfer” akti┗erat på eﾐ Ho┝  

Efter att 3D-modellen från Google Sketchups bibliotek har modifierats så att den passar 
scenen så är det dags att få in modellen på rätt plats i  scenen. Detta kan göras med ett 
verktyg som heter ‘’Allign’’, i detta verktyg så talar du om vilken plats du vill ha på din 
modell i rymden utifrån en annan modell i den aktuella scenen. X, Y och Z position för 
modellen skrivs in samt om den ska vara centrerad till objektet som den ’’alignas’’ med. 
Om det inte krävs en exakt position på modellen så går det att använda sig av olika 
’’Viewports’’, modellen kan i dessa flyttas till den passar scenen.  Detta görs med 
kommandot ”move” och där kan även koordinater i scenen väljas. 
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2.3 Ljusättning och rendering  

2.3.1 Ljusättning och rendering av interiör scen i Mental ray 
Ljusättning i 3Ds Max med hjälp av Mental ray är väldigt komplext. Det är många 
parametrar och inställningar som används för att skapa en verklighetstrogen ljussättning 
i en scen. Även rendering är komplext, i de interöra scenerna har vi använt oss av den 
inbyggda renderaren i 3D studio max, Mental ray. Man ska även ha i åtanke att varje 
scen är olik den andra och det finns ingen lösning som passar alla förutsättningar. I vårt 
projekt så finns det två stycken interiöra scener (Lounge/bar och bostadsrum), scenerna 
har olika sorters ljusinställningar. I bostadsrumet så har vi använd oss av ett ‘’Daylight’’ 
och en ‘’mr Sky portal’’ samt tre stycken ‘’Free lights’’. I lounge/bar scenen så är det ett 
‘’Daylight’’ samt en mängd ‘’Free Lights’’. Daylight finns under menyn system  
standard. När du trycker på ‘’Daylight’’ så kommer det upp en ruta där det står att det är 
rekommenderat att du använder ‘’mr Photografic exposure control’’ och ett ‘’Exposure 
value’’ som automatiskt sätts till 15. ‘’Exposure value’’ bestämmer hur mycket ljus det 
ska vara i en scen. De här inställningarna går att ändra efteråt omdet önskas och det 
görs i så fall under ‘’Enviroment & Effects’’. Om ljuset ska öka så sänks ’’Exposure 
value’’ och om ljuset ska minska så höjs värdet på ’’Exposure value’’ Väljs ”Yes” så fås 
de här inställningarna automatiskt.”Figur 6” visar rutan som kommer upp när ett 
”Daylight” aktiveras och där kan ett automatiskt värde väljas eller inte väljas. 

 
Figur 6 – Alterﾐati┗ för ”Da┞light s┞steﾏ” 

Efter att ett val har gjorts i föregående figur så fås en kompass fram, kompassen sätts in 
i scenen för att tala om för systemet vart de olika väderstrecken ligger. Efter det så 
kommer ett till fönster med alternativ upp. Där bestäms om en ‘’mr Physical Sky’’ som 
fungerar som en himmel ska användas i scenen eller inte. Exempel på detta kan ses i 
”figur 7”.  
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Figur 7 – Alterﾐati┗ för ”Meﾐtal ra┞ sk┞” 

Efter att ha gjort ett val här så kan ett solsystem dras ut i scenen. I systemet så finns det 
ett alternativ där det går att ställa in ‘’Date, time, location’’, väljs detta så ställer systemet 
automatiskt in den geografiska vinkeln och solens förflyttning vid en specifik plats och 
tidpunkt på jorden, t ex Stockholm. Använder man sig av det alternativet så går det inte 
att ändras intensiteten på ljuset. Det går även att använda alternativet ‘’Manual’’ vilket 
ger mer kontroll över systemet. Då kan solsystemet placeras vart som helst i scenen och 
då kan även intensiteten på ljuset ändras.6 
 
En ‘’mr Sky Portal’’ skapas över ett fönster i scenen (se figur 8). En ’’mr Sky Portal’’ 
använder en effektiv metod för att samla in befintligt ljus som skapas från t ex ett 
’’Daylight system’’ i interiöra scener. Metoden ger ett bra resultat utan att kräva tuffa 
renderingsinställningar.7 

‘’Mr Sky Portal’’ finns under menyn ‘’lights’’  photometric. I modifylistan går det att ställa 
in ‘’ mr Skylight Portal Parameters’’, där går det att ändra styrkan på ljuset, 
skugginställningar och dimensioner på ‘’mr Sky Portal’’. Det går även att ställa in 
‘’Advanced Parameters’’, där går det bl a att ändra så att en ‘’mr Sky Portal’’ blir synlig 
när en bild renderas och vart portalen ska ta in färg ifrån. T ex om färgen ska tas från det 
existerande ljuset i scenen eller om ljuset ska ha en egen färg.   

                                                           
6
 http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-9254EEBB-

0047-4EEF-A1E5-AFF5696C8994.htm,topicNumber=d30e452724 2014-05-13 
7 http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-9254EEBB-
0047-4EEF-A1E5-AFF5696C8994.htm,topicNumber=d30e452724 2014-05-13  
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Figur 8 – exeﾏpel på eﾐ ”ﾏr Sk┞ portal” 

Ett ‘’Free light’’ har inget förinställt mål utan det kan placeras vart som helst i en scen för 
att sedan med olika verktyg rikta ljuset åt önskat håll.8  
‘’Free light’’ finns under menyn ‘’lights’’  photometric. Ett ‘’Free light’’ går att modifiera 
på en mängd olika sätt. Om ”modify” väljs så kommer det upp olika inställningsalternativ. 
Det som finns att välja på är ‘’Template’’, ‘’General Parameters’’, 
‘‘’Intensity/Color/Attenuation’’, ‘’Shape/Area Shadows’’, ‘’Raytraced Shadow 
Parameters’’, ‘’Atmosphere & Effects’’, ‘’Advanced Effets’’ och ‘’mental ray Indirect 
Illumination’’. ‘’Template’’ handlar om vilken mall/form som ett ‘’Free light’’ ska ha. Det 
finns även olika förinställda mallar, t ex ‘’Street 400W Lamp’’. Om en sådan mall önskas 
så är det bara att välja den mallen och då så fylls övriga inställningar i automatiskt. 
 
I ’’General Parameters’’ finns det olika ljus- och skuggegenskaper som ett ‘’Free light’’ 
kan ha. ’’Intensity/Color/Attenuation’’, i den här menyn så går det att ställa in färg på 
ljuset, vilken intensitet det ska ha samt om ljuset ska dämpas.  ‘’Shape/Area Shadows’’ 
handlar om hur ett ‘’Free light’’ ska utståla ljus, vart det ska komma ifrån och hur det ska 
se ut. Det går även att ställa in så att formen av ljuset kan ses i renderingen. ‘’Raytraced 
Shadow Parameters’’ handlar om hur renderaren spårar skuggor. I ‘’Atmosphare & 
Effects’’ går det att lägga in två stycken eftekter, ‘’Volume Light’’ och ‘’Lens Effects’’.  
 
I ‘’Advanced Effects’’ finns inställningar för kontraster och mjuka kanter på ljuset. I Menyn 
‘’mental ray Indirect Illumination’’ finns det ett alternativ som automatiskt räknar ut energi 
och photner av ljuset. De inställningarna går även att göra manuellt. Exempel på ”Free 
lights” går att se i ”figur 9”.   

                                                           
8
 http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-9254EEBB-

0047-4EEF-A1E5-AFF5696C8994.htm,topicNumber=d30e452724 2014-05-13 
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Figur 9 – E┝eﾏpel på ”Free lights” 

Mental ray renderaren är en inbyggd funktion i 3D Studio Max, den genererar fysiskt 
korrekta simuleringar av ljuseffekter, ’’ray traced’’ reflektioner och ljusbrytningar, ‘’ 
Caustic’’ och den globala belysningen.9   
 
Om inte mental ray är förinställt så måste det ändras manuellt. Det görs genom att gå till 
‘’Render setup’’  ‘’Assign Renderer’’.  I ‘’Render setup’’ finns en rad olika inställningar 
och parametrar som kan ändras. Under ‘’Common Parameters’’ hittas bland annat 
‘’Output Size’’ som bestämmer vilken storlek och kvalite du vill ha på din rendering. 
Destå större bild och bättre kvalite på en rendering desto mer tid tar det att rendera en 
bild. För att rendera en bild väljs ‘’Render Produktion’’. Där kan det väljas om en kamera 
ska skapas och renderas genom eller om den aktuella vyn i 3Ds Max ska användas. 
Genom att skapa en kamera så fårs flera alternativ och inställningar till en rendering. Det 
finns även en mängd olika kamera parametrar som påverkar en rendering. Även vinkeln 
kameran eller vyn påverkar ljuset som du finns i en scen. Exempel på olika vyer finns i 
”figur 10”. 

                                                           
9
 http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-9254EEBB-

0047-4EEF-A1E5-AFF5696C8994.htm,topicNumber=d30e452724 2014-05-13 
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Figur 10 – Den vänstra vyn visar vyn från en kamera och den högra visar vyn fråﾐ eﾐ ”PerspeIti┗e ┗ie┘” 

I 3Ds Max finns det även inbyggda material för mental ray. Dessa material är helt 
anpassade till mental ray renderaren och går inte att använda om inte mental ray 
renderaren har valts som aktiv renderare. Materialen heter ‘’Arch & Design’’ och går att 
hitta i ‘’Material editor’’. ’’Arch & Design’’ materialen förbättrar kvalitén på en rendering 
och har även förinställda mallar för material som t ex metall, glas och trä.10   
 

                                                           
10

 http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-6E6FF653-
31B8-4613-B3C5-E688FBE31788.htm,topicNumber=d30e533641 2014-05-13 
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2.3.2 Ljusätning och rendering av exteriör scen i V-ray 
I vår exteriöra scen så har vi ljussatt och renderat scenen med hjälp av det externa 
pluginet V-ray. Scenens huvudljus kommer från ett “v-ray dome light”, i det ljuset så har 
en HDRI-bild laddats upp. HDRI (förkortning för “High-dynamic-range-imaging”, kan även 
förkortas som bara HDR) är en bild som innehåller mer information om ljus än en vanlig 
bild. I vår scen har en bild på en himmel använts, bilden är 360 grader och används som 
ljuskälla i v-rayljuset. Detta ger ett ljus som väldigt verklighetstroget kan motsvarar ljuset 
på platsen där fotot togs tack vare informationen i  bilden. Exempel på en sådan bild 
finns i ”figur 11”11   

 

Figur 11 – E┝eﾏepl på eﾐ ”ンヶヰ HDRI-Hild” 

För att få rätt sorts ljus så är det viktigt att bilden ställs in på rätt sätt i programmet. Det 
görs genom att materialeditorn öppnas, sedan så väljs ”V-ray HDRI” som materialtyp och 
bilden letas upp. Sedan så kan den dras in i ”texture” under v-rayljuset. I materialedtorn 
så finns även möjligheten till att ändra en mängd olika inställningar i själva bilden, den 
viktigaste är att se till att inställningen “Mapping type” är vald till “Spherical”. Detta skapar 
en ”dome” över den aktuella scenen vilket motsvarar hur det skulle se ut i verkligheten. 
Här går det även ändra placering på bilden så att ljuset hamnar på den plats som man 
vill, detta bestäms genom ändra värde på “Horizontal rotation”. 

När huvudljuset väl är på plats så finns det lite olika sätt att justera ljuset i scenen till 
önskad effekt. Det kan lite grovt delas in i tre olika tillvägagångssätt: 

-Justera själva ljuset med hjälp av antingen parametrar i bilden eller med inställningar i 
själva ljuset.  

-Ändra inställningarna i kameran som används där mängden ljus som kameran ska 
släppa in kan bestämmas.  

-Ändra inställningarna i själva renderingsmotorn. 

Om vi börjar med det första alternativet så finns det vid användandet av ett v-ray dome 
light två inställningar som påverkar mängden ljus i bilden när HDRI-bild valts som 

                                                           
11

 http://wearcam.org/is_t95_myversion.pdf s5 2014-05-13 
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ljuskälla. Den första inställningen är att ändra ljusets “Multiplier”, den ändrar helt enkelt 
hur starkt ljuset lyser. Den andra inställningen som kan ändra mängden ljus i bilden är 
hur själva mycket ljus själva HDRI-bilden släpper ifrån sig. Detta bestäms i 
materialeditorn, om bilden letas upp där så går det att ändra värdet på bildens “Render 
multiplier”. Ju högre värden på dessa inställningar, ju ljusare kommer bilden att bli. 
Exempel på skillnader mellan olika ”render multipliers” kan ses i ”figur 12” och ”figur 13”. 

 

Figur 12 – E┝eﾏpel på Hild ﾏed ”Reﾐder ﾏultiplier: ヱ,ヰ” 

 

Figur 13 – E┝eﾏpel på Hild ﾏed ”Reﾐder ﾏultiplier ヵ,ヰ” 

När en bild renderas med V-ray som renderingsmotor så används vanligtvis en sk 
“VRayPhysicalCamera”. Det är en kamera som är väldigt lik en vanlig fysisk kamera sett 
till de inställningar som finns. Här finns precis som på en vanlig kamera mängder med 
inställningar som kan påverka slutresultatet på en bild. Om det är mängden ljus i en bild 
som ska ändras så är det kamerans exponering som bör justeras. I en 
“VRayPhysicalCamera” så finns det tre olika värden som kan påverka detta. Det första är 
kamerans “f-number”, genom att sänka detta värde så tillåts mer ljus att komma in i 
kameran och bilden blir då ljusare. Det andra värdet är kamerans “Shutter speed” och 
även det värdet gör så att mer ljus släpps in i kameran om det sänks. Dessa två värden 
kan dock påverka vissa effekter som använts i scenen och om detta vill undvikas så kan 
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kamerans “film speed (ISO)” ändras. Ju högre värde ju mer känslig blir kameran för ljus 
och ju ljusare blir alltså den renderade bilden.12 

I renderingsmotorn så finns det mängder med inställningar som kan påverka ljuset i en 
scen. Främst är det kvalitén på ljuset och vilken matematisk metod som används vid 
beräkningarna i renderingen som går att påverka. Om det bara är att göra ljuset i en bild 
mer eller mindre intensivt så går det att göra med en “Dark multiplier” eller en “Bright 
Multiplier”. Dessa värden finns i “Render setup” och sedan under fliken “V-Ray”  “V-
Ray::Color Mapping”. Ju högre värden på dessa ju ljusare blir bilden. I vår scen så 
syndes resultatet från “Dark multiplier” mest då scenen innehåller ganska många mörka 
partier som då ljusades upp. Exempel på olika värden kan ses i ”figur 14”.13 

 

Figur 14 – Resultat fråﾐ olika ┗ärdeﾐ på ”Dark ﾏultiplier” oIh ”Bright ﾏultiplier” 

När det kommer till slutkvalitén på en bild så är det främst tidsåtgång samt vilken 
matematisk beräkingsmodell som passar sig för den aktuella scenen som avgör. En av 
de viktigaste inställningarna oavsett vad som renderas är hur många pixlar som den 
färdiga renderingen ska bestå av. Det har en stor påverkan på bildens kvalité, men det 
påverkar också tidsåtgången. En bild som är 480x270 pixlar innehåller 129 600 pixlar, 
om bilden vill göras dubbelt så bred och dubbelt så hög sett till antalet pixlar så blir det 
totala antalet pixlar fyra gånger så stort (en bild på 960x540px innehåller 518 400 pixlar). 
Detta påverkar självklart tiden det tar att rendera en bild vilket kan ses i ”figur 15” där 
renderingstiden (”render time”) visas för en bild på 480x270px samt 960x540px. 

                                                           
12

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/vrayphysicalcamera_params.htm 2014-05-12 
13

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/render_params_colormapping.htm 2014-05-12 
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Figur 15 – Renderingstid för samma bild med två olika storlekar 

Något som även påverkar en bilds slutresultat i form av kvalité, ljus och tidsåtgång när 
“V-Ray” används är inställningarna för hur renderingsmotorn hanterar “Indirect 
illumination”. “Indirect illumination”, eller “Global illumination” som det ibland benämns, 
handlar om hur ljuset hanteras efter det att det har träffat en yta. Om man ser till 
verkligheten så är en lampa en ljuskälla, när ljuset från lampan träffar en yta så kommer 
inte ljuset bara att dö ut utan det kommer att reflekteras på ytan och studsa vidare. Det 
kommer sedan att reflekteras på nästa yta den träffar osv, men vid varje träff så förloras 
lite av ljusets kraft. Utan “Indirect illumination” så kommer inte dessa reflektioner att 
beräknas vilket då leder till ett mindre verklighetstroget resultat.14  

Vid beräkningar av “Indirect Illumination” så används två olika beräkningsmetoder. En 
beräkningsmetod väljs för den första studsen från ljuset som finns i scenen och beräknas 
på de objekt som är synliga från kameran som används. Dessa val finns i Render 
Setup→ Indirect illumination och sedan i rullgardinsmenyn för “Primary bounces”. 
Beräkningsalternativen som finns där är “Irradience map”, “Photon map”, “Brute force” 
och “Light cache”. Detta ger ett ljus i scenen som beter sig mer verklighetstroget än om 
“Indirect illumination” skulle vara inaktiverat. Men i verkligheten så slutar ju inte ljuset att 
studsa efter en reflektion, utan egentligen så fortsätter det att studsa i all oändlighet även 
om det efter ett tag blir så små reflektioner att de inte uppfattas. För att få till dessa 
studsar så krävs det att en beräkningsmetod för studsarna som sker efter den första 
studsen väljs. Då detta även kan öka renderingstiden markant så gäller det att ställa in 
beräkningsmetoden på rätt sätt så att inte programmet fortsätter att beräkna studsar som 
egentligen inte påverkar scenen något nämnvärt. Beräkningsalternatvien som finns för 
att beräkna det är “Light cache”, “Photon map och “Brute force”. Ett exempel på 
inställningar av ”Indirect illumination” finns i ”figur 16”. 

                                                           
14

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/render_params_gi.htm 2014-05-12 
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Figur 16 – Iﾐställﾐiﾐgar för ”iﾐdireIt illuﾏiﾐatioﾐ” 

Den metod som är aktiverad för “Primary bounces” när ”Indirect illumination” slås på är 
“Irradience map”. Det är en beräkningsmetod som bara finns som val för “Primary 
bounces” och den fungerar som så att olika testpunkter skickas ut i scenen från den 
aktuella kameran. Studsen från dessa testpunkter beräknas och sedan så blandas 
resultatet mellan de olika testpunkterna för att få ett jämt och bra resultat. Antalet 
testpunkter (“Interp. samples”) och hur många strålar som skickas ut från varje testpunkt 
(“HSph. subdivs”) går att ställa in i “Indirect Illumination” under “V-Ray:: Irradience map” 
som kommer fram när den motorn är aktiverad.15 

Alternativt “Light cache” som är valt som motor under “Secondary bounces” i ”figur 16” är 
en beräkningsmetod som går ut på att ett antal strålar (ofta i miljontal) skickas ut från den 
aktuella kameran. När dessa strålar träffar ett material i scenen så studsar de och skapar 
en ny stråle som sedan studsar på nästa material den träffar. Vid varje träff så sparas 
information om ljuset. Om en stråle skulle träffa en punkt som en annan stråle redan 
träffat så tas den existerande informationen som finns där och ingen ny beräkning 
behöver göras. Detta gör att tidsåtgången förkortas då inga onödiga beräkningar 
behöver göras. För att ändra inställningar i “Light cache” så öppnas menyn som kommer 
fram när “Light cache” är aktiverat. Där går det bl a att ställa in hur många strålar som 
ska skickas ut från kameran (“Subdives”, ett värde på 1000 som är default betyder att 1 
000 000 strålar kommer att spåras från kameran) samt hur många punkter som ska 
användas för att jämna ut ljuset för en punkt (“Interp. samples”). Om “Interp. samples” 
sätts till t ex 10 så jämnas ljuset ut med de tio närmaste punkterna, om det sätts till 
hundra så beräknas det på de hundra närmaste punkterna.16  

Alternativet “Brute force” använder även det stårlar som skickas ut från kameran. Dessa 
strålar skickar sedan ut nya strålar som beräknar ljuset när de träffar en yta. För “Brute 
force” finns bara två stycken inställningar. Det är “Subdives” som bestämmer hur många 
testpunkter som ska tas och “Secondary bounces” som aktiveras om “Brute force” är 
aktiverat som en motor för “Secondary bounces”. Den bestämmer hur många studsar 
ljuset ska göra. “Brute force” använder dators minne på ett annat sätt än vad “Irradience 
map” och “Light cache” gör och det går åt betydligt mindre RAM vid denna 
beräkningsmetod. Det anses dock vara en ganska långsam beräkningsmetod.17 

                                                           
15

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/render_params_advancedimap.htm 2014-05-13 
16

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/render_params_lightmap.htm 2014-05-12 
17

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/render_params_dmcgi.htm 2014-05-12 
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Det sista alternativet är “Photon map”, det är en metod som kräver lite mer jobb från 
användaren då den utgår från varje ljus i scenen istället ifrån kameran som används. 
Annars så är beräkningsmetoden ganska så lik den som sker vid “Irradience map”.18 

 

2.4 Efterbehandling 
Med efterbehandling menas de redigerigar som görs på en bild efter det att den har 
renderats. 

2.4.1 Efterbehandling i Autodesk 3ds Max 
Efterbehandlingsalternativen i Autodesk 3ds Max är rätt så begränsade, men med hjälp 
av V-ray så finns det vissa funktioner som kan vara till nytta. De funktionerna nås genom 
“V-ray frame buffer” som kommer upp när en bild renderas med hjälp av V-ray (om 
funktionen är påslagen). Den kan även nås genom “Render setup” och sedan “V-ray 
frame buffer” --> “Show last VFB”, där kan den även slås på genom att klicka i rutan 
”Enable built-in Frame buffer” om den inte är påslagen från början. I ”V-ray Frame buffer” 
kan även tidigare renderade bilder laddas upp och redigeras. 

De efterbehandlingsalternativ som finns är inom ”color correction” och där finns 
alternativen ”level correction”, ”curve color correction”, ”exposure correction” och ”LUT 
color correction”. ”Level correction” ändrar hur ljus eller mörk en bild är, det finns två pilar 
i varsin ände av ett färgspectrum som går från svart till vitt. Om den vänstra pilen dras åt 
höger så ändras mängden svart i bilden och bilden blir mörkare och tvärt om för den 
högra pilen. Exempel på två olika inställningar finns i ”figur 17”.19 

 

Figur 17 – E┝eﾏpel på iﾐställﾐiﾐgar för ”Le┗el IorreItioﾐ” 

 

I ”curve color correction” så kan färgen i bilden justeras med hjälp av en kurva. Det går 
att sätta ut olika punkter längsmed kurvan vilket ändrar utformingen på kurvan och hur 
mycket av en viss färg som ska finnas i bilden. Det går även att ladda in färdiga 
korregeringar från en befintlig fil. ”Figur 18” visar hur kommandot ser ut i programmet. 

                                                           
18

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/tutorials_pmap.htm 2014-05-12 
19

 http://help.chaosgroup.com/vray/help/maya/150R1/vfb_index.html 2014-05-13 
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Figur 18 – Curve color correction 

”Exposure control” ändrar bildens exponering, alltså hur mycket ljus som ska finnas i 
bilden. Denna reglering finns högst upp i ”color correction” och är en pil som dras åt 
antingen höger eller vänster för att justera bilden exponering. 

”LUT color correction” är en möjlighet att ladda upp en extern fil och lägga som ett filter 
över bilden. Det kan helt enkelt ses som lins som man kollar på bilden genom.20 

För att se resultatet direkt i ”V-ray Frame buffer” så måste effekten från varje korrektion 
slås på. Det görs helt enkelt genom att klicka på en knapp för vald funktion, dessa 
knappar finns längst ner i fönstret för ”V-ray Frame buffer”.  

 

2.4.2 Efterbehandling i Adobe Photoshop 
Efterbehnadlingsalternativen i Adobe Photoshop är väldigt många och det är ett väldigt 
kraftfullt verktyg, så här så kommer vi bara att behandla de funktioner som även finns i 
”V-ray Frame buffer”.   

Adobe Photoshop jobbar med olika lager och de förändringar som görs kan göras 
antingen till ett specifikt lager eller till hela bilden. För att göra en ändring inom ”color 
correction” på ett visst lager så markeras först lagret, sedan så väljs 
”Image””Adjustments” och sedan vald funktion. Om en ändring vill göras på hela bilden 
så görs det genom att skapa ett nytt ”fill or adjustment layer”, det alternativet finns längst 
ner till höger i programmet där även alla lager hanteras. Om den ändringen bara ska 
påverka ett lager så går det att göra genom att placera lagret för ändringen över det 
lager som ska justeras och sedan hålla in ”alt” (eller ”cmd” på Mac) och klicka mellan de 
två lagren. Då påverkar ändringar bara det lagret och på detta sätt så finns mer kontroll 
över ändringen då den kan justeras i efterhand. ”Figur 19” visar alternativen som finns för 
de två olika tillvägagångssätten.  

                                                           
20

 http://www.ruffstuffcg.com/journal/what-the-lut.html 2014-05-13 
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Figur 19 – Alternativ för efterbehandling i Adobe Photoshop 

Funktionen som motsvarar ”V-ray Frame Buffers level controls” är ”Levels”. Funktionen 
är uppdelad i två olika delar där den ena är ”Input levels” och den andra är ”Output 
levels”. Under ”Input levels” så finns det tre pilar som kan dras åt olika håll. En pil som 
bestämmer nivån av svart, en som bestämmer nivån av vitt och en som kontrollerar 
mängden av de båda (om den lämnas i mitten så blir det medelvärdet och om den dras 
åt vänster så blir det mer svart i bilden och tvärt om om den dras till höger).21  
 
Mängden svart och vitt kan även justeras under ”Output levels”, men där finns bara två 
pilar att dra i och det fungerar alltså på samma sätt som är beskrivet under ”V-ray Frame 
buffer”. ”Figur 20” visar kommandot. 

 

Figur 20 – ”Le┗els” i AdoHe Photoshop 

Det finns en ”Curve color correction” även i Photoshop och där heter den ”Curves”. Med 
den går det att justera bildens färg och ton. Det går att lägga till kontrollpunkter längs 

                                                           
21

 http://helpx.adobe.com/photoshop/using/levels-adjustment.html 2014-05-13 
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med hela kurvan för att få fram olika effekter och det går även att kontrollera nivåerna av 
svart och vitt i bilden. Kommandot visas i ”figur 21”.22 

  

Figur 21 – ”Cur┗es” i AdoHe Photoshop 

Bildens exponering justeras under ”Exposure” och är en slider som kan dras antingen till 
höger eller till vänster för att öka respektive sänka exponeringen i bilden.  

Ett ”LUT filter” kan läggas till genom LayerNew Adjustment LayerColour Lookup, där 
finns ett par färdiga filter eller så kan en extern fil väljas. 

 

    

 
 
 
 
 

  

                                                           
22

 http://helpx.adobe.com/se/photoshop/using/curves-adjustment.html 2014-05-13 
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3 Beskrivning av Empirin (resultat) 
I detta kapitel redovisas resultaten som vi har fått fram utifrån studien  

Resultaten från studien som har utförts kommer från försök som vi har gjort på det 
projekt som vi vart tilldelade hos ÅWL arkitekter.  

Resultaten från studien sammanfattas i åtta stycken olika tabeller där vi har tagit fram 
fördelar och nackdelar utifrån den teori som vi har beskrivit i kapitel 2. I varje tabell är 
den aktuella tekniken/funktionen beskriven. I tabellerna beskriver vi även kortfattat 
fördelar och nackdelar med de olika teknikerna/funktionerna.  

3.1 Modellering 

Modelleringsteknik Plus Minus 

Färdiga väggar och 
fönster, baserat på 
teorin i kapitel 2.3.1 

-Skapar ett eget hål i väggen 
när man sätter in fönster 
-Kan välja dimensioner på både 
fönster och väggar 
-Finns förinställda former och 
utseenden på fönster 
-Går snabbt att bygga en 
‘’okomplicerad’’ model med få 
detaljer.   

-Går inte att modifiera antalet 
vertexpunkter och form 
-Svårt att använda om man 
inte har en exakt ritning att 
utgå efter från början 

Boxar och linjer, baseat 
på teorin i kapitel 2.3.2 

-Bra kontroll på form, storlek 
och placering när man 
modellerar (antalet 
vertexpunkter, typ av 
vertexpunkt och segment), 
vilket ger fördel vid mer 
komplexa konstruktioner 
-Enkelt att modifiera vilket gör 
det enklare att modellera utan 
att ha en exakt ritning att utgå 
från. 

-Kräver viss erfarenhet och 
planering vid modellering om 
man t ex vill ha dörrar och 
fönster i modellen 
-Linjer måste modifieras för 
att bilda en solid 3D-modell 

Färdiga modeller från 
Google Sketchup, 
baserat på teorin i 
kapitel 2.3.3 

-Stort utbud av färdiga 
gratismodeller som får 
användas 
-Enkelt gränssnitt och mer 
inriktat på enkel modellering 
-Programmet används av 
många i branschen vilket gör 
att kommunikationen kan 
underlätta 
-Väldigt effektivt om modellen 
man vill ha redan finns uppritad 
i sketchups bibliotek jämfört 
med att behöva rita den själv. 

-Svårt att modifiera när 
modellen väl importerats i 
3ds max 
-Tas en färdig modell finns 
ingen kontroll på lager, 
element och antalet 
vertexpunkter vilket kan leda 
till probelm i 3ds max. 
-Måste hålla koll på storlek 
på objekten, är de för 
komplexa så blir 3ds max 
filen snabbt onödigt stor 
vilket leder till att mycket kraft 
tas från datornleder till att 
mycket kraft tas från datorn. 

Figur 21 – Tabell över fördelar och nackdelar med olika modelleringsverktyg. 
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3.2 Ljussättning och rendering 

 

Daylight system Plus  Minus  
Date, Time, Location 
(Automatiskt) 

-Ger en exakt given 
position på jorden, med 
givna värden för den 
platsen.  
-Bra för större projekt med 
given plats.  
-Kräver inga större 
ändringar.  

 

-Bara större städer finns 
med.  
-Måste hela tiden anpassa 
sig efter systemet. 
-Går inte att ändra 
intensiteten på ljuset 

Date, Time, Location 
(Manuelt)  

-Ger stor 
anpassningsmöjlighet till 
användaren. 
-Går att ändra 
ljusintensiteten  

-Kräver viss erfarenhet för 
att använda. 
-Många inställningar att ta 
hänsyn till.  

Figur 22 – Fördelar oIh ﾐaIkdelar ﾏed olika iﾐställﾐiﾐgar i ett ”Da┞light s┞steﾏ” efter teoriﾐ i kapitel ヲ.ン.ヱ. 

 

’’mr Sky portal’’  Plus Minus 
 -Kräver inga höga 

renderingsinställningar. 
-Lätt att hantera.  

-Används bara vid fönster.  
-Måste vara ett exiterande 
ljussystem i scenen för att 
fungera korrekt.  

Figur 23 – Fördelar oIh ﾐaIkdelar ┗id aﾐ┗äﾐdaﾐdet a┗ eﾐ ”ﾏr Sk┞ portal”, teori i kapitel ヲ.3.1. 

 

’’Free Light’’  Plus  Minus 
 -Förinställda mallar efter 

verkliga objekt. 
-Går att utforma precis som 
man vill manuellt.  

-Renderingstider ökar vid 
många ’’Free lights’’. 
-Många inställningar att ta 
hänsyn till. 
-Kräver viss erfarenhet i 3D 
Studio Max.  

Figur 24 – Iﾐställﾐiﾐgar i ett ”Free light”, ﾏed stöd i teoriﾐ i kapitel ヲ.ン.ヱ. 

 

Mental ray Plus  Minus 
 -Inbyggda material som är 

anpassade till Mental ray. 
-Kan ge en mycket 
verklighetstrogen rendering. 

-Väldigt många inställningar 
och parametrar att ta 
hänsyn till. 
-Kräver stor erfarenhet för 
att skapa ett bra resultat. 
-Kan kräva stor tidsåtgång. 

 
Figur 25 – Fördelar ﾏed att aﾐ┗äﾐda reﾐderareﾐ ”Meﾐtal ra┞”, teori i kapitel ヲ.ン.ヱ 
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Inställningar för att 
ändra ljuset från ett 
”V-ray dome light” 

Plus Minus 

Ändra ljusets 
multiplier 
eller en HDRI-bilds 
render multiplier 

-Kan väljas att kopplas till 
antingen verkliga fysiska 
förutsättningar eller till 
förutsättningar för den aktuella 
scenen. 
-Stor påverkan på scenen med 
hjälp av få inställningar. 
-Om en HDRI-bild används så 
används ljusinformation från ett 
verkligt scenarium. 

-Om en HDRI-bild används så 
måste en extern sådan letas 
upp, dessa bilder är väldigt 
komplexa och ofta väldigt dyra. 

Ändra inställningar i 
kameran 

-Har kopplingar till verkliga 
fysiska förutsättningar med 
samma inställningar som en 
riktig kamera.  
-Kunskap om inställningar som 
används i programmet kan 
användas vid fotografering med 
en riktig kamera 

-Kan påverka funktioner som 
”Field of depth” och ”Motion 
blur” 
-Kräver kunskap om hur en 
riktig kameras inställningar 
fungerar. 

Ändra inställningar i 
renderaren 

-Bra på att finjustera ljusa eller 
mörka partier i en bild. 
-Få inställningar som är enkla 
att förstå och använda 

-Inga kopplingar till verkliga 
fysiska lagar. 
-Svårt att göra stora ändringar 
då bilden lätt blir för ljus eller 
för mörk 

Figur 26 – Fördelar oIh ﾐaIkdelar ┗id olika justeriﾐgar a┗ ljuset i sIeﾐ soﾏ aﾐ┗äﾐder ett ”V-ra┞ doﾏe light” efter teoriﾐ i 
kapitel 2.3.2 
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Alternativ för 
”Global 
illumination” 

Plus Minus 

”Irradiance 
map” 

-Snabb beräkningsmetod, 
specielt för scener med stora 
sammanhängande ytor. 
-Bra på att reducera brus 
-Snabb att använda vid 
animationer då den kan 
använda beräkningar som 
redan gjorts för tidigare bilder 
vid rendering 

-Kan tappa detaljer då den lägger ihop 
färgprover från punkter nära varandra 
och sedan räknar ut ett medelvärde 
för att minska bruset. 
-Kräver ganska mycket av datorns 
RAM-minne. 

”Light cache” -Lätt att sätta upp och 
använda, få inställningar att 
ändra. 
-Fungerar bra med alla sorters 
ljus. 
-Bra på att plocka ut detaljer 
-Snabb beräkningsmetod och 
ger bra resultat även vid låga 
inställningar för kvalité. 

-Fungerar dåligt ihop med ”Bump 
maps”. 
-Är inte adaptiv till scenen, beräknas 
utifrån inställningar som användaren 
bestämmer. 

”Brute force” -Mycket bra på att plocka ut 
detaljer 
-Använder lite RAM-minne vid 
beräkningarna 

-En väldigt långsam beräkningsmetod, 
speciellt vid komplexa scener 
-Kan orsaka brus i bilderna, detta kan 
bara motverkas genom att öka 
kvalitetsinställningarna ytterligare 
vilket leder till ännu längre 
renderingstider. 

Figur 27 – Fördelar oIh ﾐaIkdelar ﾏed olika ﾏetoder soﾏ kaﾐ aﾐ┗äﾐdas ┗id ”GloHal illuﾏiﾐatioﾐ” eﾐligt teoriﾐ i kapitel 
2.3.2. 

3.3 Efterbehandling 

Efterbehandling Plus Minus 
I 3ds Max med ”V-
ray Fram buffer” 

-Går att göra små justeringar 
väldig snabbt innan bilden 
sparas. 
-Behöver inte öppna något 
externt program 
-Ser ändringar direkt och går att 
slå på eller av ändringarna. 

-Funktionerna som finns är inte 
så tydliga och är dåligt beskriva 
i såväl programmet som på 
skaparens hemsida 
-Få alternativ till 
efterbehandling 

I Adobe 
Photoshop 

-Utvecklat för just bildbehandling 
och redigering vilket ger nästintill 
oändliga möjligheter när det 
kommer till redigering 
-Användarvänliga funktioner och 
det finns många guider till hur de 
används på bästa sätt. 

-Externt program vilket medför 
att ytterligare ett program 
måste införskaffas och öppnas 
för att redigera en bild. 

Figur 28 – Tabell över fördelar och nackdelar med att efterbehandla en bild i 3Ds Max respektive Photoshop enligt kapitel 

2.3.3 
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3.4 Renderade bilder 

Slutrenderingar som togs fram under projektarbetets gång och som användes för att utföra olika 

försök på. 

 

Figur 29 – Exteriör, renderad med V-ray och ljus med en HDRI-bild 

 

 

Figur 30 – Interiör, bostadsrum. Vinkel 1, renderad med Metal Ray 
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Figur 31 – Interiör, bostadsrum. Vinkel 2, renderad med Mental ray 

 

 

Figur 32 – Interiör, bar/lounge, renderad med Mental ray 
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4 Analys och diskussion 
Här analyserar vi och diskuterar vi de resultat som vi fick fram i kapitel 3. 

Modelleringstekniken med färdiga väggar och fönster från 3D Studio Max är en relativt 
okomplicerad teknik som inte kräver allt för stor erfarenhet eller kunskap av den som 
modellerar. T ex så skapar tekniken egna hål i väggar om man applicerar fönster vilket 
gör att man sparar tid vid modelleringen. Det finns även mallar för fönstrena som enkelt 
går att använda och på så sätt minskar tidsåtgången. En förutsättning för att kunna 
använda den här tekniken är dock att man bör ha en färdig ritning att utgå ifrån, om man 
vill att modelleringen ska vara korrekt. Tekniken är även svår att modifiera efteråt. 
Fönstren för ett projekt är oftast inte som de inbyggagda fönsterna i 3D Studio Max, utan 
ser oftast olika ut.  

Modellering med boxar och linjer ger modelleraren en stor kontroll över det som 
modelleras, det ger även en möjlighet för modelleraren att gå in mer på detaljer i 
konstruktionen. Denna teknik kräver att man har kunskap i hur man modellerar på ett 
korrekt sätt, utan rätt kunskap och teknik så är det svårt att göra en korrekt modell över 
det som modelleras. Är inte modellen korrekt utförd så blir resultatet i slutändan mindre 
verklighetstroget. Tekniken är tidskrävande om man inte har rätt förutsättningar med 
tillexempel en färdig ritning över konstruktionen. Med hjälp av olika modifieringar går det 
sen att skapa precis den modell som man vill ha, vilket ger en modell som kan vara 
precis i minsta detalj korrekt.  

Färdiga modeller som man hämtar från Google SketchUps bibliotek är en bra teknik att 
använda om man vill göra det väldigt simpelt för sig. Det finns ett stort utbud av 3D-
modeller, så det finns nästan alltid en modell som passar ett visst projekt. Tidsmässigt så 
är denna teknik mycket bra om man hittar precis den modell som man är ute efter. 
Modellerna är nästan alltid väldigt simpelt modellerade med få detaljer utan det är mera 
formen som är modellerad. För att få modellen att passa in till en specifik scen så gäller 
det att man lägger sig på samma nivå i hela scenen. Oftast så passar inte modellen in 
direkt i scenen utan det krävs att man lägger ner en del tid på att göra modellen mer 
anpassningsbar till scenen.  

De automatiskta inställningarna i ’’Daylight system’’ är fördelaktiga då du inte behöver gå 
in och ändra en massa inställningar och parametrar, vilket kan vara komplext. Det sparar 
även en massa tid för din ljussättning. I och med att det inte finns så många platser på 
jorden i de automatiska inställningarna så går denna funktion allt som oftast inte att 
använda korrekt. Det går inte heller att ändra intensiteten på ljuset utan man är helt 
bunden till de automatiska inställningarna. De manuella inställningarna i ’’Daylight 
system’’ ger mer kontroll över systemet och man kan bestämma själv över systemets 
egenskaper. Det krävs dock att man lägger ner lite tid på att få ljussättningen så att den 
passar bra in i scenen.  
 
’’Mr Sky Portal’’ är lätt att hantera, det finns parametrar för höjd, bredd och längd. 
Placeringen kan vara lite svår men det tar inte alltför långt tid att få in ’’mr Sky Portal’’ på 
rätt plats vid fönstren i din scen. Renderingstiden kortas även ned, då den inte kräver 
alltför höga renderingsinställningar för att få fram en verklighetstrogen rendering. För att 
denna funktion ska överhuvudtaget fungera så krävs det att det finns ett exiterande 
ljussystem i scenen, vilket kan vara bra att veta innan börjar sätta in ’’mr Sky Portal’’.  
 
Ljussättning med ’’Free lights’’ ger dig stor möjlighet att själv ta fram precis det ljus som 
du vill ha i din scen. Det finns dock en rad olika inställningar och parametrar att ta 
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hänsyn till vilket gör det väldigt svårt att få fram precis det ljus som man vill ha. 
Tidsmässigt så tar det även en hel del tid att ändra på alla inställningar och parametrar. 
Det är även svårt att ’’testa’’ ett ’’Free light’’ då det tar lång tid att rendera. Ett sätt att 
spara in tid är att använda sig utan de förinställda mallar som finns, vilket gör så att alla 
inställningar sker automatiskt. Det är dock svårt att använda dessa inställningar och få 
det att se verklighetstroget ut till just din scen. 
 
En rendering med Mental ray är relativt komplicerat och det finns många inställningar 
och parametrar att ta hänsyn till för att produsera en verklighetstrogen bild. Även små 
ändringar och justeringar i renderaren som kan få stora konsekvenser för 
slutrenderingen. För att kunna använda sig av renderaren på ett korrekt sätt så krävs det 
att man har erfarenhet och kunskaper om Mental ray. Det går att lägga ner väldigt 
mycket tid på att ändra inställningar i renderaren, utan att få fram det man vill. Även 
tidsåtgången för själva renderingen kan öka kraftigt om man har alltför höga 
kvalitetsinställningar. De inbyggda materialen som är anpassade till Mental ray är även 
de komplicerade med många parametrar att ta hänsyn till. Materialen blir oftast inte som 
man själv vill med de förinställda inställningarna, utan det krävs att man ändrar lite 
inställningar för att få fram det resultat som man är ute efter.  
 
Fördelarna som finns med att använda ett ”V-ray dome light” med en HDRI-bild som 
ljuskälla är många. Det är enkelt att skapa ett resultat som motsvarar ett ljus i 
verkligheten och om man vill så går det att endast hålla sig till fysiska lagar. Det går även 
att använda kommandon som inte är kopplade till fysiska lagar vilket kan vara 
användbart i vissa situationer för att spara tid eller för att göra en snabb ändring. Så 
länge som man har koll på vad man har gjort vad så är det inga problem att helt använda 
en metod eller blanda de båda.  
 
”V-ray” är överlag väldigt användarvänligt och alla funktioner finns väl förklarade på 
företaget ”Chaous groups” (som ger ut produkten) hemsida. Då vi bl a var ute efter att få 
svar på frågan ”hur man skapar ett verklighetstroget resultat” så var de enkla 
inställningarna för ”Indirect illumination” som hanterar reflektioner i scenen ett stort plus 
hos ”V-ray”. Dessa inställningar ger bra kontroll över hur man kan få ljuset att bete sig 
verkligt i en scen. Då varje scen är unik så fungerar olika beräkningsmetoder olika bra för 
olika scenarier och så länge som man har en översiktlig koll på hur varje metod fungerar 
så finns det goda möjligheter att nå det resultat som man strävar efter. 
 
Nackdelen med ”V-ray” är att det är ett extern plugin som inte följer med 3ds Max vilket 
medför ytterligare kostnader och installationer om det ska användas. Med ”V-ray” följer 
även specifika material, geometriska figurer, kameror, ljus mm. Det är förstås positivt att 
kunna få ett ännu större utbud att välja från när man arbetar med en scen i 3ds Max. 
Men det gäller att se upp med vad som används och hur det används. Vissa funktioner i 
”V-ray” fungerar t ex bara med de material som följer med programmet. Det samma 
gäller för vissa inställningar när det gäller beräkning av skuggor och liknande. Så vill man 
t ex använda de material eller ljus som följer med 3ds Max så gäller det att antingen ha 
koll på inställningarna i ”V-ray” eller inställningarna i de material och ljus som används. 
När det kommer till ljus som följer med 3ds Max så finns det ofta inställningar för att 
skuggorna ska beräknas med hjälp av ”V-ray” istället för på det förinställda sättet. 
 
När det kommer till efterbehandling så finns det egentligen bara fördelar med att 
använda Adobe Photoshop jämfört med de alternativ som ges i ”V-ray frame buffer”. Det 
medför ju dock ytterligare en produkt som måste inhandlas, men i princip alla inom 
branschen använder någon form utan bildbehandlingsprogram för efterbehandling.  
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Alternativen i ”V-ray frame buffer” känns ganska hastigt framarbetade och inte särskilt 
användarvänliga. Det känns som att de alternativ som finns där snarare är till för att 
justera en testrendering och inte en slutprodukt. Vid en testrendering så är det dock ett 
verktyg som ger ett snabbt och tydligt resultat utan att man behöver öppna ytterligare ett 
program. Då mycket i dagens värld handlar om att hålla deadlines och spara tid så är 
varje punkt där det kan sparas ett par sekunder mycket värd i slutändan. 
 
Om en slutprodukt ska tas fram vill det  dock nästan till att efterbehandlingen sker i ett 
externt program. Det finns så oerhört många fler möjligheter där då programmet är byggt 
för just den specifika biten. Just Adobe Photoshop är antagligen både det mest kända 
och det mest populära programmet för efterbehandling och bildredigering vilket medför 
mycket positivt då  det finns mängder med guider och tutorials om hur en specifik 
funktion fungerar. Programmet är även väldigt användarvänligt och de justeringar man 
gör på en bild syns tydligt och resultatet sker direkt. 
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5 Slutsatser 
Här presenterar vi de slutsatser som vi har dragit utifrån vår studie. 

Slutsatsen angående modellering är att det inte finns något specifikt rätt eller fel, det 
handlar helt enkelt om vad som passar varje specifik användare och scen bäst. Att tänka 
på är att modellering i 3ds Max kan vara ganska komplicerat och det kan vara en stor 
fördel att iallafall ha en skiss uppritad av modellen någon annanstans. 

För att få en intressent nöjd med ett slutresultat så är kommunikationen det viktigaste. 
Det gäller att hela tiden föra en dialog för att få fram båda sidors vilja och på detta sätt 
även slippa göra onödiga ändringar som kan kosta tid och pengar. 

Även ljussättning och rendering påverkas till stor del av det personliga tycket och varje 
individuell scen. Många ser ”V-ray” som en mer användarvänlig renderare, men det är ju 
personliga åsikter och det går att åstakomma ungefär samma resultat i de båda olika 
renderarna. Om det är ett verklighetstroget resultat som man är ute efter så underlättar 
det att ha koll på de fysiska lagarna och arbeta utifrån dessa.  

Angående efterbehandling så anser vi att den bör ske i ett externt program om det inte är 
snabba testrenderingar det gäller. Detta då efterbehandlingsalternativen i 3Ds Max är 
begränsade och programvaran är egentligen inte utvecklad för den funktionen. 

Utifrån allt detta så har vi kommit fram till att det inte finns något precist svar på vår 
frågeställning, utan det handlar mer om individuellt tycke och situation. Det finns dock 
vissa tekniker som lämpar sig bättre i vissa situationer mem det måste analyseras i varje 
enskilt fall. Det viktigaste är att från början ha klart för sig vad som ska uppnås i form av 
hur mycket tid och kraft som kan läggas på projektet och sedan anpassa sig därefter. 
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