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Opinnäytetyö voidaan jakaa kahteen osioon, yleiseen osioon ja Keltaisen kirahvin eläinystä-
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tävien mallinnus käsittelee elokuvan hahmojen mallintamisen työmenetelmiä, esimerkkinä 
käytetään elokuvan hiiren mallinnusta.  
 
Opinnäytetyöstä tärkeimmäksi asiaksi nousi polejen merkitys geometrian hallinnan kannalta. 
Poleilla on tärkeä rooli polygoni- ja reunasilmukoiden kulkusuunnan määrittelyssä. Mallinta-
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ABSTRACT 

 
The subject of the thesis is Subdivision surface modeling a.k.a. subdivision modeling. The 
purpose was to produce material written in the Finnish language. The target audience is 
entry-level Subdivision modelers. The examples were kept as software independent as poss-
ible. No previous material on the subject from this point of view was available in the Finnish 
language. 
 
Generic things about subdivision modeling and usage of poles and loops in modeling were 
first examined. Then the modeling processes of a mouse character for an animation-movie 
named “Yellow Giraffe’s Animal friends” were explained. “Yellow Giraffe’s Animal Friends” is 
a movie which combines old material from a cut-out animation “Yellow Giraffe’s Animal Sto-
ries” to new a 3D animation. Author has worked as character modeler for movie and assis-
tant director and Art Director to movies “DEMO” version which is used to help raise funding 
to the full movie. 
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1 JOHDANTO 
 

Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin subdivision -mallinnuksen, sillä olen ollut aiheesta 

kiinnostunut siitä lähtien, kun olen 3D-tietokonegrafiikan parissa ollut vuodesta 2001 

lähtien. Aloittaessani aikoinaan mallinnuksen opettelua olisin kaivannut juuri tämän 

opinnäytetyön kaltaista materiaalia. Olen vuosien saatossa huomannut, että subdivision 

-mallinnuksesta ei oikeastaan ole saatavilla suomenkielistä materiaalia.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena ei ole kertoa, miten jokin tietty asia mallinnetaan vaan 

tarjota vinkkejä subdivision -mallinnuksen teknisistä asioista, joita on hyvä tietää 

mallinnusprosessin aikana. Toivon, että tästä työstä olisi apua etenkin aloitteleville 

subdivision -mallintajille ja ehkä myös edistyneemmille mallintajille. Työn tarkoituksena 

on toimia myös itselleni muistikirjana. Pyrin tässä työssä havainnollistamaan 

käsiteltävät asiat selkeiden esimerkkien ja kuvien avulla sekä mahdollisimman 

ohjelmisto riippumattomasti. 

Opinnäytetyöni case studyna toimii mallintamani hahmot Keltaisen kirahvin eläinystävät 

matinea elokuvaan. Keltaisen kirahvin eläinystävät on Keltaisen kirahvin eläintarinoista 

tehtävä matinea elokuva. Omaa mallinnustapaani esittelen elokuvan hiiri hahmon 

avulla. 
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2.3 Mallinnus ohjelmat 
 

Tämä luku kartoittaa lyhyesti mitä eri subdivision mallinnuksen mahdollistavia ohjelmia 

on olemassa. Eri ohjelmiin kannattaakin tutustua, jotta löytää workflow`hun eli 

työnkulkuun ja toimintatavoiltaan itselleen parhaiten soveltuvan ohjelman. Ohjelmia 

valittaessa kannattaa ottaa myös huomioon haluaako ohjelman, jolla voi pelkästään 

mallintaa vai käyttääkö sitä myös animointiin ja renderöintiin. 

 Suurin osa nykyisistä 3D-ohjelmista joissa polygonimallinnus on mahdollista, tukevat 

myös subdivision pintojen käyttöä. Subdivision mallintamisen perustekniikat pysyvät 

samoina ohjelmasta riippumatta, mutta jotkin ohjelmat ovat suunniteltu 

ominaisuuksiltaan enemmän subdivision mallintamista silmällä pitäen, kuten esimerkiksi 

Luxologyn Modo tai Nevercenterin Silo. Modo tarjoaa erittäin hyvät ominaisuudet 

subdivision-mallinnukseen ja animaatio studio Pixar on lisensoinut subdivision -pinta 

patenttinsa Modon valmistaja Luxologylle(Luxology 2007).  

Yksi tärkeä tekijä ohjelman valinnassa on tietysti hinta. Vaihtoehtona kaupallisille 

ohjelmille rinnalla on nykyään myös todella hyviä ilmaisia ohjelmia. Kaupallistenkin 

ohjelmien kohdalla voi olla harkinnan arvoinen asia, että onko pidemmän päälle 

kannattavaa tukea isoja yrityksiä, kuten Autodesk, joka syö kilpailua ostamalla 

pienempiä yrityksiä. Autodeskin ohjelmia ovat muun muassa 3ds Max, Maya, Mudbox 

ja Softimage.  Autodeskin ohjelmien kilpailijoita ovat muun muassa Newtekin 

Lightwave 3D, Maxonin Cinema 4D, Side Effects Softwaren Houdini,  Modo, Silo, 

Pixologicin Zbrush, Pilgwayn 3D-Coat ja kotimainen Realsoft 3D. Newtekillä on tällä 

hetkellä kehitteillä Lightwavesta uuden sukupolven 3D ohjelma nimeltään Core.  

Freelancerille ilmaisohjelmilla uran aloittaminen voikin olla hyvä ratkaisu, koska silloin 

ei mene rahaa hukkaan kalliisiin lisensseihin ja tästä syystä tienaaminen voi alkaa 

aikaisemmin. Hyviä ilmaisohjelmia ovat esimerkiksi Wings 3d sekä suuren 

käyttäjäkunnan kasannut Blender. 

Perinteisempien polygonimallinnus ohjelmien rinnalle on tullut skulptausohjelmia tai 

toisin sanoen digitaalisia kuvanveisto ohjelmia. Zbrush, Mudbox ja 3D-Coat ovat 

kasvattaneet suosiotaan. Modo sisältää myös hyvät skulptaus ominaisuudet. 

Skulptausohjelmien avulla pystytään toteuttamaan todella yksityiskohtaisia, pääasiassa 
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orgaanisia objekteja, mutta esimerkiksi Zbrushin 3.5 version myötä tuli uusia planar 

brusheja joiden avulla helpottuu myös ”teollisten terävien” muotojen skulptaus. 

Ohjelmat on suunniteltu siten, että käyttäjän tarvitsee kiinnittää huomiota teknisiin 

asioihin mahdollisimman vähän. Monet skulptausohjelmat mahdollistavat myös 

tekstuureiden maalaamisen suoraan objektin pinnalle. Yleensä skulptausohjelmat 

käyttävät monitasoisia subdivision-pintoja, mutta 3D-Coat esimerkiksi mahdollistaa 

lisäksi vokseleiden eli kolmiulotteisten pikseleiden kanssa skulptaamisen. 3D-Coatissa 

vokseleilla skulptatun objektin saa tehtyä polygoniobjektiksi käyttämällä retopologia 

työkaluja.  

Sculptris on Tomas Pettersonin kehityksen alla oleva mielenkiintoinen 

skulptausohjelma. Scultptris käyttää adaptiivista jakoa, eli geometriasta saadaan 

tiheämpää alueilla, joissa sitä tarvitaan enemmän sekä alueilla joissa tiheä geometria 

on vähemmän oleellista muodon kannalta, geometria on harvempaa.  

Monissa ohjelmissa on nykyään olemassa retopologia – työkalut, joilla saadaan tehtyä 

objektista uudella topologialla varustettu versio. On olemassa myös erillisiä retopologia 

ohjelmia, kuten esimerkiksi TopoGun. Retopologia työkalut mahdollistavat sen, että 

mallintaja voi mallintamaa muodon valmiiksi keskittymättä suuremmin topologiaan ja 

vasta kun on tyytyväinen muotoon aloittaa topologian tekemisen olemassa olevan 

muodon päälle. Usein retopologia -työkaluilla tehdään korkea resoluutioisesta mallista 

kevyemmällä geometrialla varustettu versio, tai muuttamaan 3D-skannatun objektin 

käyttökelpoisemmaksi materiaaliksi. 
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oi soveltaa n

a, kuin orga

on -pintojen

etenee seura

e. Subdivisi

Kuutioon pit

 saadaan ai

nnus vaiheet.

IVIT 

avulla kuutio

käyttämällä,

uotoaan, ku

niin hard sur

aanisessakin

n käyttäytym

aavalla tava

ion -pinta p

tää lisätä ed

ikaiseksi ter

. 

o, pallo, syl

 koska 3D-o

un niihin ase

rface (esim

n mallinnuk

minen. 

alla. Ensin lu

päällä kuutio

dge looppej

rävämmät r

interi, kartio

ohjelmien 

etetaan sub

erkiksi teoll

ksessa. Esim

uodaan kuu

o muistuttaa

ja alkuperäi

reunat. Kats

26

o ja torus 

bdivision    

isesti 

merkeistä 

utio, johon 

a 

isten 

so kuva 29.
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4.2 Pal
 

Pallon teke

lähteä liikk

etuina on,

aloitusvaih

kuutio. Alo

-pinta pää

jo riittää. 

hyväksyä 

kertaa, ku

ohjelmasta

Kuva 30: S

Aloitetaan

jonka jälke

ongelmaa

kolmioita n

Toisena on

litistämällä

Kuva 31: S

llo 

emiseen su

keelle kuuti

, että objekt

heessa ja m

oitetaan luo

ällä kuutio o

Mutta jos ko

subdivision 

uin on tarpe

a esimerkik

ubdivision pa

 luomalla p

een aseteta

. Ensimmäin

niiden ympä

ngelmana o

ä palloa hie

ubdivision pa

bdivisionilla

osta ja toin

tin geometr

muoto on jo 

omalla kuuti

on jo pallon 

ontrolloitav

-pinnan en

en. Tarvitta

ksi nimellä s

allon mallinn

allon, jolla o

aan subdivis

nen ongelm

ärille. Tämä

on se että p

man. Katso

allon mallinn

a on pari kä

en tapa on 

ria muodost

pallo sekä s

io johon lait

muotoinen

aa geometr

nsimmäinen 

aessa voi m

sperify tai sp

nus vaiheet, k

on kahdeks

sion-pinta p

ma on se, et

ä on helppo 

pallo näyttää

o kuva 31. 

nus vaiheet, k

tevää lähes

aloittaa pa

tuu nelikulm

se on helpp

tetaan subd

, käyttötark

riaa tarvitse

taso uudek

yös työkalu

pherize. Kat

kun lähtökoh

san reunaa s

päälle. Pallos

ttä pallon na

korjata yhd

ä venyneelt

kun lähtökoh

stymistapaa

llosta. Kuut

mioista jo m

po unwrapat

division -pin

koituksesta 

ee pallossa l

ksi base me

ua joka löyty

tso kuva 30

htana on kuu

sekä kahde

sta liikkeelle

apoihin muo

distämällä k

ä. Venymin

htana on pall

a. Yksi vaiht

tiosta aloitta

mallinnuksen

ta samalla t

ta päälle. S

riippuen sa

lisää, on hy

eshiksi niin m

yy monesta

0. 

utio. 

eksan segme

e lähdettäes

odostuu pol

kolmioita ne

en saadaan

o. 

27

oehto on 

amisen 

n 

tavalla kuin 

Subdivision 

attaa tämä 

yvä 

monta 

 

enttiä, 

ssä on pari 

let ja 

eliöiksi. 

n korjattua 
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Sylinteri a

jaetaan sy

oktagoneis

subdivision

reunasilmu

saadaan a

tämä ”tero

Kuva 32: S

 

 

 

 

 

linteri 

loitetaan lu

ylinterin pää

sta eli kahd

n pinta pää

ukat, lisäksi

aikaiseksi ta

oittaa” reun

ubdivision sy

omalla sylin

ädyt nelikolm

deksankulmi

lle. Päädyt 

i sylinterin k

saisempi ve

noja vielä lis

ylinterin mall

nteri primiti

mioiksi, jotk

ioista. Pääty

terävöidään

keskivaiheil

erkko. Lopu

sää. Katso k

innusvaiheita

ivi, jossa on

ka tässä tap

yjen jakami

n lisäämällä

le voidaan l

ksi Sylinter

kuva 32. 

a. 

n kahdeksan

pauksessa m

sen jälkeen

 niiden lähe

lisätä muuta

in päätyjä s

n kulmaa. S

muodostuva

n asetetaan 

eisyyteen 

ama silmuk

sisennetään
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Seuraavaksi 

at 

objektiin 

kka, että 

 hieman, 
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Kartio aloi

muodostu

kätevästi. 

aikaiseksi 

reunasilmu

pohjan po

aikaiseksi 

Kuva 33: S
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itetaan luom

vat oktagon

Seuraavaks

kartiomaine

ukat päätyj

olygoneja hi

tasaisempi 

ubdivision ka

malla kahde

neista, niide

si skaalataa

en muoto. S

en läheisyy

eman. Lopu

geometrian

artion mallin

eksankulmai

en jakamine

an sylinterin

Subdivision

teen. Kartio

uksi voidaan

n tarkkuus.

nus vaiheet,

inen sylinte

en nelikulmi

 toisen pää

-pinnan pä

on pohjan re

n luoda täyt

Katso kuva

kun lähtöko

ri. Koska sy

ioiksi onnist

dyn polygo

älle asettam

eunoja terä

te reunasilm

 33. 

htana on syl

ylinterin pää

tuu helposti

nit, jotta sa

misen jälkee

ävöidään sis

mukoita, jot

interi. 

29

ädyt 

i ja 

aadaan 

en luodaan 

sentämällä 

ta saadaan 
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Aloitetaan

muodostu

extrude -t

tarkkuutta

Torus on t

Kuva 34: S
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 luomalla o

va oktagon

työkalua pol

a voidaan lis

täysin polet

ubdivision pa

ktagoni. Ok

i. Seuraava

lygoneihin, 

sätä hyväks

ton. Katso k
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ktagonia sis

ksi asetetaa

jotta saada

symällä subd

kuva 34. 

nus vaiheet, k

ennetään ja

an subdivisi

aan aikaisek

division -pin

kun lähtökoh

a poistetaan

ion -pinta p

ksi torus. Ta

nnan taso u

htana on okta

n keskustaa

päälle ja käy

arvittaessa g

uudeksi base

agoni. 

30

an 

ytetään 

geometrian 

emeshiksi. 
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5 KEL
 

”Keltaisen

elokuva. ”

suunnattu

”Aurinko o

mutta Kelt

kertomuks

ystävyyttä

Antonia Ri

 Kuva 35: K

”Keltaisen

lyhyteloku

johdanton

animaatio

Salissa Ke

Elokuvatea

lapset olis

istuvat ”te

TAISEN 

 kirahvin elä

”Keltaisen ki

u pala-anima

on Keltainen

tainen Kirah

sia eläimistä

ä.  Epidem Z

ingbom sek

Kuvakaappau

 kirahvin elä

uvaa sarjast

na ja siirtym

iden väliin t

eltainen kira

atteriin yrite

sivat istumas

eatterin” etu

KIRAHV

äinystävät” 

irahvin eläin

aatiosarja, j

n Kirahvi”. E

hvi esiintyy 

ä, ne käsitte

ZOT:in tuott

kä käsikirjoit

us Keltaisen 

äinystävät” 

ta sekä uutt

mänä, joilla ”

tulevat 3D-a

hvi ja joukk

etään äänill

ssa 3D-eläin

uriveillä ja o

VIN ELÄ

on ”Keltais

ntarinat” on

joka on jatk

Eläintarinoid

kertojana jo

elevät myös

tamat kelta

ttanut Jaan

kirahvin eläin

matineaelo

ta 3D-tietok

”juonnetaan

animaatiovä

ko muita elä

ä luoda tun

nten kanssa

oikeat lapset

ÄINYSTÄ

sen kirahvin

n vuonna 20

koa Unicef-p

den jokaine

oka jaksoss

s erilaisia te

iset kirahvit

a Wahlforss

ntarinoiden a

okuva sisältä

koneanimaat

n” 2D pala-a

älijuonnot s

äimiä katsov

nnelma siitä

a ”saman” t

t teatterin t

ÄVIEN MA

 eläintarino

003 valmistu

palkinnon sa

n jaksossa e

sa. Sarja sis

eemoja, kute

t on ohjann

s. Katso kuv

alkutunnukse

ää kuusi pa

tiota. 3D-m

animaatiot a

ijoittuvat el

vat 2D-anim

, että oikea

teatterin kat

takarivillä. K

ALLINN

oista” tehtäv

unut lapsille

aaneelle sa

esiintyy eri 

sältää runoja

en esimerki

nut Jaana W

va 35. 

esta. 

ala-animaati

materiaali on

alkavaksi. P

okuvateatte

maatioita. 

assa teatteri

tsomossa. E

Keltainen Ki

31

US 

vä matinea 

e 

rjalle 

eläin, 

a ja 

iksi 

Wahlforss ja 

o 

n 

Pala-

erin saliin. 
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Eläimet 

rahvi toimii 
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myös 3D-a

avulla siirr

seuraavan

animaatios

Tehtävänä

Sain toime

apulaisohj

animaatiot

 Luvuissa 

kirahvin e

kolmetoist

kanat, kala

siilin ja ap

käyttämäl

kirahvin 3

Kuva 36: K

animaatioiss

rytään katso

n alkavan pa

ssa esiintyy

äni oli toimi

eksiannon o

jaajana, elo

ta käytetää

5.2 ja 5.3 k

läinystävien

ta kappalett

a, kanit, ha

pinan käytet

lä Zbrushia

D hahmoja.
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sa ainoana 

omaan seur
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n apuväline

kerron hiiri h

n hahmojen
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ttäväksi, sek

. Kuvassa 3

. 

ahvi. 

puhuvana e

raavaa 2D-a

tion eläin ”n

a, joka toim

allintajana K

rjoittelussa 

htyyn lyhyee

eenä lopullis

hahmon avu

 mallinnuks

amiani eläim

i, hevonen, 

kä teatterin

36 keltainen

eläimenä ju

animaatioita

näyttelijänä”

mii kirahvin 

Keltaisen kir

Mediakesku

en ”DEMO” 

sen elokuva

ulla menete

sessa. Mallin

miä ovat kelt

hiiri, siili. L

 penkit. Ha

 kirahvi ja k

uontajana. K

a. Juontojen

” sekä yleisö

avustajana

rahvin eläin

us Valossa. 

-animaatio

an rahoituks

elmistä, joita

ntamiani elä

tainen kirah

Lisäksi mallin

hmojen vär

kuvassa 37 

Kirahvin juo

n aikana esi

ö. Jokaisess

. 

ystävät elo

Keväällä 20

oon. ”DEMO

sen haussa.

a käytin Kel

äinhahmoja 

hvi, apina si

nsin myös ”

ri tekstuurit 

muita kelta

32

ontojen 
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sa 3D- 

kuvaan. 

010 olin 

” -

 

ltaisen 

on 

iili, kettu, 

”propseja” 

maalasin 
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Kuva 37: KKeltaisen kirahvin eläinysttäviä. 
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5.1 Ref
 

Referenss

käytettävis

DVD -levy

on piirretty

koostuivat

skannatut 

Kuva 38: K

 

ferenssi

imateriaalin

ssäni alkupe

yt Keltaisen 

y tusseilla j

t pala-anima

hiiren pala

Kalvoilta skan

i materia

na mallinnet

eräisiä pala

kirahvin elä

a väritetty ö

aatiota vart

t. 

nnatut hiiren

aalit 

ttaviin 3d-a

-animaatioh

äintarinoita 

öljypastelle

ten jaotellui

palat. 

nimaatiohah

hahmojen k

1 ja 2. Kalv

illa. Kalvoilla

sta palasist

hmoihin mi

kalvoja sekä

voilla olevien

a olevat an

ta. Alla kuva

nulla oli 

ä animaatio 

n hahmojen

imaatiohah

a 38 jossa k

34

elokuvien 

n ääriviivat 

mot 

kalvoilta 

 

4 



 

 

Skannasin

kohtia, joi

kirahvi on 

kalvoja sa

Kuvassa 3

koostettu 

Kuva 39: Y

n mallinnetta

sta otin kuv

mallinnettu

atavilla. Ska

39 on esime

sivuprofiili. 

Yläpuolella ru

avien hahm

vakaappauk

u pelkästään

annatuista k

erkki ruudult

 

udun kaappa

mojen kalvot

ksia käyttäe

n ruudunka

kalvojen pa

ta kaapatus

aus j alapuol

t sekä lisäks

n VLC medi

appausten 

alasista koko

sta hiiren ku

ella on kalvo

si etsin DVD

ia player oh

perusteella,

osin hahmoj

uvasta sekä 

ojen palasista

D -levyiltä so

hjelmaa. Ke

, sillä siitä e

jen sivuprof

kalvojen pa

a kasattu siv

35

opivia 

ltainen 

ei ollut 

fiili kuvat. 

alasista 

 

uprofiili. 
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5.2 Hii
 

Tässä luvu

suurista se

silhuettia t

Hiiren mal

aloittamist

taustakuva

Kuva 40: H

Muotojen 

nimellä SD

lyhenteest

subdivision

niitä yhdis

sekä sijoit

 

ren mal

ussa esittele

elkeistä mu

tarkkaillen j

llintamiseen

ta latasin ku

aksi. Katso 

Hiiren sivu pro

nopeassa lu

DS-palloblok

tä. Siinä käy

n -pinnan e

stämällä brid

tettua uusia

linnus 

en joitakin v

odoista koh

ja kokonaisu

n käytin Ligh

uvan hiiren 

kuva 40. 

ofiili ortogon

uonnostelus

kkaus. SDS-

ytetään apu

ensimmäine

dge -työkal

 edge loopp

vaiheita hiir

hti pieniä yk

uutta muok

htwave 3D 

sivuprofiilis

naalisen näky

ssa käytin k

-pallo nimen

una palloa, j

n taso. Näit

ua käyttäm

peja.  

ren mallinnu

ksityiskohtia

katen.  

-ohjelmaa. 

sta oikean o

ymän taustak

kehittämään

n etuliite tu

joka on teh

tä palloja as

ällä, saa no

uksesta. Ma

a, samalla ko

Aluksi enne

ortogonaalis

kuvana lightw

ni menetelm

lee subdivis

ty kuutiosta

settelemalla

opeasti blok

allintaessani

oko mallinn

en mallinnu

sen näkymä

wave 3D -ohj

mää, jota ku

sion Surface

a hyväksym

a avainpaikk

kattua hahm

36

 etenin 

nuksen ajan

ksen 

n 

 

jelmassa. 

tsun 

en 

mällä siihen 

koihin ja 

mon muotoa
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SDS-pallob

yhdistetää

lisätään ed

keskimmä

Kuva 41:  S

ja C luodaa

Idean SDS

opetelless

mallintaes

mahdollist

”luonnos” 

käyttää po

Kuva 42: K

puolella siit

blokkauksen

än SDS -pal

dge looppej

inen looppi 

SDS-pallo blo

an täyte loop

S-palloilla bl

ani, kun ryh

ssa hieman 

ta luoda nop

muodostam

ohjana skulp

Kuvakaappau

tä on muodo

n vaiheita k

lojen puolik

ja sekä muo

pysyy geom

okkauksen va

ppeja sekä m

lokkaukseen

hdyin ajatte

samankalta

peasti ja su

malla z-sphe

ptaukseen. 

s Zbrushista

ostettu Adapt

kuvassa 41.

kkaat käyttä

okataan mu

metriassa b

aiheita. A ase

uokataan mu

n sain aikoi

elemaan, ett

aisesti. Z-sp

hteellisen h

ereistä Adap

Katso alla o

. Vasemmalla

tive Skin. 

Kohdassa A

ämällä bridg

uotoa. Huom

bridge-työka

etetaan pallo

uotoa. 

naan Zbrus

tä miten mu

here on Zbr

helposti eten

ptive Skin -t

oleva kuva 4

a z-sphereillä

A lisätään S

ge -työkalua

maa, miten 

alun käytön 

ot, B yhdistet

hin z-spher

uilla ohjelm

rushin työka

nkin orgaan

työkalulla g

42. 

ä muodostet

SDS-pallot, B

a ja C kohda

SDS-palloje

jälkeen.  

tään pallojen

rejen käyttö

milla voisi toi

alu, jonka a

nisen 3D-ma

eometria, jo

 

tu ”luonnos”

37

B kohdassa 

assa 

en 

n puolikkaat 

öä 

mia 

avulla on 

allin 

ota voi 

” ja oikealla 
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Hahmoja m

silhuetin ta

arvo on as

muodon m

myös varm

Kuva 43: K

Hiiren kes

jalkojen lis

reunapiste

muokkaam

kuva 44.  

Kuva 44: Ja

mallintaessa

arkkailun ap

setettuna no

mustana silh

mistaa, että

Kuvassa on va

kivartalon p

säykseen. T

eiden lukum

maan jalkoja

alkojen malli

ani käytän k

puna. Silhue

ollaan prose

huettina. Ka

 base mesh

almis hiiri ka

perusmuodo

Tein molemm

määränä oli 

a kahdeksa

nnus. 

kahta erilais

etin tarkkai

enttiin, jote

atso kuva 43

h näyttää hy

tsottuna eri 

on blokkauk

min keskiva

kahdeksan.

nsivuisesta 

sta materiaa

lussa käytä

en materiaal

3. Mallintae

yvältä myös

kulmista silh

ksen jälkeen

artaloa jalko

  Aukkojen 

sylinteristä 

alia, toista m

n materiaal

li näyttää pe

ssa on kann

s ilman subd

huetti materia

n muokkasin

ojen alkamis

teon jälkee

ja yhdistin 

mallintaessa

lia, jonka di

elkästään o

nattavaa sil

division-pint

aalin kanssa.

n sen sovelt

skohtiin auk

en ryhdyin 

ne vartaloo

38

a ja toista 

ffusen 

objektin 

loin tällöin 

toja. 

. 

tuvaksi 

kot, joiden 

on, katso 
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Seuraavan

käsivarret 

kiinni vart

käänsin siv

kiinnitykse

reunapiste

Kuva 45. 

Kuva 45: P

Käsivarsie

työkalua k

bevel- ja e

Katso kuva

Kuva 46: S

 

na vaiheena

ja korvat k

aloon ja lisä

vuille ja mu

een, eli tein

eiden lukum

ään perusmu

n ja pään k

käyttäen. M

ekstrude-työ

a 46. 

uun seudun 

a blokkasin 

kahdeksanku

äsin päähän

uokkasin kes

 keskivartal

määränä oli 

uodon sekä k

kiinnityksen 

ultishift on 

ökalua. Huo

alustavaa ge

pään muod

ulmaisesta s

n C-loopin a

skivartalon 

loon käsivar

kahdeksan,

käsivarsien li

jälkeen ma

Lightwave 3

omaa suun 

eometriaa.   

on käyttäm

sylinteristä.

alustamaan

geometrian

rsien yhdist

, kuten käsiv

isääminen. 

allinsin suun

3D:n työkal

ympärille m

                  

mällä SDS-pa

 Tämän jälk

paikkoja sil

n soveltuvak

tyskohtiin re

varren sylin

n alustavaa 

lu, joka on e

muodostuva 

                 

alloja sekä b

keen yhdist

lmille. Käsiv

ksi käsivarsi

eiät joiden 

ntereissäkin 

geometriaa

eräänlainen

C-looppi ra

                 

39
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tin pään 

varret 

ien 

oli. Katso 

 

a multishift-

n sekoitus 
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Ennen kor

pään ymp

samalla C-

Katso kuva

Kuva 47: K

Korvien ki

valmistutt

 KUVA 48: 

rvien kiinnitt

äri. Korvien

-loopin. Kiin

a 47. 

Korvien kiinni

innityksen j

ua, mallinsi

Jalkojen lopp

tämistä lisä

n kiinnitystä

nnityksen jä

ttäminen pää

jälkeen aloit

in hännän k

puosan ja hä

äsin loopin, j

 varten sise

älkeen muok

ähän. 

tin nilkan ja

kahdeksank

ännän mallin

joka kiertää

ensin pään t

kkasin uude

a jalkaterän 

ulmaista sy

nus. 

ä suupielien

takaosan po

elleen yleism

mallinnuks

linteriä muo

n ja takaraiv

olygoneja lu

muotoa ja p

sen. Jalkojen

okkaamalla.

 

40

von kautta 

uoden 
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n 

. Kuva 48.
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Järjestyks

aloitin teke

käytin ext

polyflow`t

Kuva 49: N

essä seuraa

emällä ensi

rude-työkal

ta. Sierainte

Nenän mallinn

avana mallin

n nenän ala

ua nostaak

en tekemise

nus. 

nnettavana

apuolella ole

kseni nenän 

essä käytin 

kohteena o

evan ”halke

perusmuod

myös extru

oli nenä. Ne

eaman” alun

don esille se

de-työkalua

enä mallinnu

n, jonka jälk

ekä muokka

a. Katso kuv

41

uksen 

keen e 

asin 

va 49. 
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Kämmente

josta lähd

käyttää hy

muokkaam

Kuva 50: h

Jokaisen h

helposti. T

muokkaam
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6 POHDINTA 
 

Voisin käytännön kokemuksen myötä todeta, että tärkeimmät asiat joita subdivision -

pintojen kanssa työskentelevän mallintajan täytyy ensisijaisesti hallita, ovat polet, 

mielikuvitus sekä luova ongelmanratkaisukyky. Kun hallitsee polet, hallitsee myös 

topologian ja polyflow`n.  

Kuten opinnäytetyössänikin ilmenee, on mallinnettaessa hyvä pitää mielessä parilliset 

luvut 4,6,8,10,12,16,24,32,48,64 jne. Kun pitää parilliset luvut mielessä, on helppo 

välttää turhien polejen syntymistä. Edge looppien merkitys vähenee mitä tiheämpää 

geometriaa objektissa on, mutta niin kauan kuin on tarve muokata matalaa base 

meshiä, on myös edge looppien oltava kohdallaan. Vaikka nykyään on mahdollista 

skulptata hahmo ja tehdä siitä retopologia -työkaluja käyttämällä uusi objekti, jossa 

polyflow on toimiva, niin mielestäni mallintajan tulisi kuitenkin osata mallintaa base 

mesh, jossa on toimiva topologia. 

Subdivision -pinta mallinnus on tällä hetkellä varmasti yksi käytetyimpiä 

mallinnustekniikoita. Ehkä tulevaisuudessa tietokoneiden laskentatehojen kasvaessa, 

vokselit saattavat nousta kilpailevaan asemaan subdivision -pintojen kanssa. Vokseleita 

käytetään tieteellisessäkin käytössä, kuten esimerkiksi tietokonetomografiassa (Lähde,  

Karhula, Oikarinen, Suramo & Talala 1997.).  

Mutta kuitenkin luulisin, että adaptiivisilla monitasoisilla subdivision -pinnoilla päästään 

aika pitkälle asti. Lähi tulevaisuudessa monitasoiset subdivision -pinnat todennäköisesti 

yleistyvät 3D-ohjelmissa. Subdivision -pintoja tullaan varmasti näkemään teknologian 

kehittymisen myötä enemmän myös reaaliaikaisissa sovelluksissa, kuten peleissä.  
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