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FORORD
De fleste designere og formgivere har ikke en
dyptgripende forståelse for datateknologi, selv om de fleste
i dag er daglige brukere av en lang rekke
dataapplikasjoner. For mange designere er data et verktøy
til utøvelse av deres fag. Designernes interesse og
lidenskap ligger som oftest i selve designfaget og selv om
interessen for hvordan datadrevne designverktøy virkerkan
være stor, så kommer dette i bakgrunnen for selve
utøvelsen av faget. Dette er naturlig og slik skal det også
være.

Siden mange designere i tillegg er selvlærte, mangler de
en bred oversikt over mulighetene som den nye
teknologien gir. Det er også få som har tid og overskudd til
å utforske hvordan data kan forandre selve
designprosessen. I årenes løp hvor jeg har undervist
studenter og hjulpet mange profesjonelle brukere har det
igjen og igjen gått opp for meg at selv avanserte brukere
ofte har hull i sin forståelse og oversikt over teknologien.
For å dekke disse hullene og for å henvende seg til
uerfarne brukere og designere i ledelsesposisjoner som
ikke er brukere selv, men som ønsker en forståelse av
teknologien er stoffet bygget opp fra et ganske
grunnleggende nivå. Noen begreper foregripes i de mer
generelle kapitlene foran i boken, disse begrepene
forklares mer inngående senere. Siden jeg er designer
selv og henvender meg til designere, så er også
forklaringsmodellene i boken ikke bygget opp rundt
forståelsen av computerens matematikk og de
matematiske modellene den operer med i sin kjerne, men
de forståelsen av den analoge, visuelle verden vi opplever i
praksis som brukere av dataprogrammer.

Boken omhandler dataassistert tredimensjonal
konstruksjon og visualisering  på en plattformuavhengig og
generell måte, men er allikevel spekket med eksempler fra
software som mange designere bruker i dag. Boken
henvender seg bredt til alle fomgivningsmiljøer og det er
ikke en forutsettning at man er bruker selv for å få utbytte av
boken.

Illustrasjoner hvor kilder ikke er oppgitt er laget spesielt for
dette kompendiet.

copyright Birger Sevaldson
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INNLEDNING
It-teknologi har en økende betydning for kulturarbeidere av
alle slag. Forfattere, musikere, grafiske designere,
arkitekter og industridesignere er i ferd med å tilegne seg
en mengde ny teknologi. Det utvikles stadig nye og bedre
spesialiserte applikasjoner til de forskjellige formål.

Datateknologien har for eksempel hatt en stor  betydning
for utvikling av samtidsmusikken både i en eksperimentell
retning og i mer kommersielle sammenhenger. Helt nye
klangformer har oppstått. Teknologien har også forandret
oppfatningen av originalitet og kopiering. Samplingstek-
nikker gjør det til en dyd å "stjele" lydbiter produsert av
andre for å omdanne disse og bygge de inn i eget verk.
Teknologien har påvirket musikkulturen.

Også i de andre kulturelle områdene har påvirkningen vært
påfallende, særlig i filmindustrien men også i grafisk design
og tredimensjonal design. Datateknologien har også ført til
helt nye kultursektorer innen underholdning i form av en stor
spillindustri.

Samspillet mellom kultur, teknologi og marked, og konse-
kvensene av denne utviklingen, er vanskelige å overskue.
Det kreves en bevisst holdning fra designeren, når  han /
hun involverer seg med den etterhvert ikke lenger helt nye
teknologien. Designeren må i større eller mindre grad
tilegne seg innsikt i datateknologien for å oppnå den øn-
skede kontroll. Den nyerhvervede kunnskapen gjør at
designeren blir attraktiv i tilstøtenede yrker. Mange
designere med bakgrunn fra tradisjonelle
designprofesjoner som industridesign og grafisk design
tjener til livets opphold som webdesignere. Dette
innebærer at designyrket utvikler seg til å bli enda mer
tverrfaglig enn det i utgangspunktet allerede er og at de
gamle profesjonsgrensene er under press.

Samtidig må man forholde seg til mediets påvirkningskraft
på formspråket og formkulturen. Forutsetningen for en
bevisst holdning er forståelse av teknologien og dens
muligheter og begrensninger, en faglig- og teknologi-
historisk kunnskap, en kulturteoretisk tilnærming og en
forståelse av metodikken ved anvendelse av datateknologi.
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I det følgende kapitlet vil vi streife innom noen av disse
områdene. Vi vil gjøre oss noen tanker rundt en almenn
kulturteoretisk forståelse av teknologien.

Hoveddelen av kompendiet omhandler Computergrafikk,
3D-prinsipper og anvendelse av disse, konstruksjons-
prinsipper og metoder på et generellt nivå, evaluering og
manipulasjon av objekter. Vi går gjennom periferutstyr og
links mot den fysiske verden. Vi ser på hvordan bruk av 3D
virker inn på formforståelse og formanalyse.

Til slutt går vi gjennom 3D brukt i en skapende prosess og i
en produktutviklingsprosess.

I et addendum finnes en kort datahistorie og et avsnitt om
datateknologi. Disse er lagt for seg selv da de natruligvis
har en mer begrenset interesse og dessuten er utsatt for
foreldelse i en større grad en hovedstoffet.

Kompendiet gir generell informasjon uavhengig av spesi-
fikke applikasjoner eller systemer. Ingen eksisterende
programmer inneholder alle funksjoner og prinsipper som
er beskrevet, men noe vil gjenkjennes i de fleste
programmer. Det er allikevel en overvekt av eksempler fra
programmer jeg selv er bruker av.
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DATA OG KULTUR
I det følgende vil vi forsøke å belyse datamaskinens plass i
en kulturell sammenheng. Dette er et uoverskuelig tema. Vi
er midt oppe i en utvikling som går svært fort og som det er
vanskelig å se konsekvensene av. Det er åpenbart at
denne utviklingen har stor innvirkning på hele det kulturelle
bildet, og dermed menneskets selvbilde. Det er viktig for
folk innen kultursektoren å delta i denne diskusjonen. Det
følgende er et forsøk på å bidra i en slik sammenheng.

EKSTERNALISERING AV INTELLIGENS
Gjennom menneskets kulturhistorie har det skjedd en
enorm akkumulering av kunnskap. Forutsetningen for
denne akkumuleringen har vært formidling av kunnskap fra
generasjon til generasjon. Et viktig steg i denne prosessen
var utviklingen av et skriftspråk. Dette førte til at oppbeva-
ring av kunnskap ble uavhengig av det menneskelige
minnet som lagringsmedium. Kunnskapen ble lagret utenfor
mennesket, den ble eksternalisert. Man var uavhengig av
lærerens tilstedeværelse for å tilegne seg kunnskap. Den
muntlige tradisjonens umiddelbare nærhet gikk tapt.  Alle-
rede Platon protesterte mot denne utviklingen og hevdet at
reel formidling av kunskap og forståelse kun var mulig ved
muntlig overføring.

Datamaskinen representerer et tredje sprang i denne
utviklingen, da maskinen er i stand til å anvende
eksternalisert kunnskap. Et eksempel på dette er når vi
utfører en stavekontroll i en tekstbehandler. Vi behøver ikke
å lære å skrive korrekt lenger,  maskinen gjør det for oss. Vi
ser allerede i dag at det utvikles såkalte ekspertsystemer.
Systemene bygges rundt fagfolkenes kunnskap som
systematiseres på en måte som passer til datamaskinens
arkitektur. På SINTEF er det utviklet et program for
innredning av kjøkken. Systemet finner selv frem til de
“ideelle” løsningene ut fra en grunnplan og en del angitte
parametre.  Man kan lure på om datateknologien i
fremtiden vil gjør store grupper av planlegger overflødig.

Ekspertsystemer er i dag forholdsvis primitive. Dette
henger sammen med at maskinene mangler virkelig
intelligens. Det gjøres store anstrengelser for å lage
intelligente datamaskiner. (Eksternalisere menneskets
tankevirksomhet.) Dette har hittil totalt mislykkes. Imidlertid
har dette arbeidet bidratt til ny forståelse av menneskets
egenart.
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På 50 og 60-tallet trodde forskerne faktisk at de sto like
foran gjennombruddet i kunstig intelligens. Menneskets
hjerne ble den gang sammenlignet med en telefonsentral.
Bare man fant de rette koblingene ville man få til en
intelligent maskin. Da de første sjakkomputerene begynte å
slå sin vei oppover rankinglistene trodde man at man var
nær målet.  Faktum er at det er relativt enkelt å "lære" en
komputer å spille sjakk. Det man trenger er en maskin som
er sterk nok til å beregne mange trekk fremover. Så det er
snakk om ren "tallknusing", i motsetning til menneskelige
sjakkspillere som benytter seg av psykologi og taktikk i
tillegg.

Et annet viktig arbeidsfelt var å få komputeren til å forstå
språk. Dette arbeidet avslørte for det første komputerens
manglende intelligens og for det andre språkets
mangeartede sammensetning. Komputeren har ingen
sjanse til å forstå metaforer og analogier. Den klarer heller
ikke å sette språket inn i en kulturell sammenheng. Ingen
Computer har hittil bestått Alan Turings test for kunstig
intelligens. Testen består i at et menneske og en computer
befinner seg i hvert sitt rom og kommuniserer med
hverandre. Hvis mennesket gjennom samtalen ikke klarer å
avgjøre om det er et menneske eller en maskin han
snakker med, er dette et bevis for kunstig intelligens.

Det viser seg at de enkleste og mest dagligdagse
foreteelsene er de som computeren har størst vanskelig-
heter med. Dette ble klart ved forskning med “intelligente”
robotter som fikk enkle oppgaver, som å gjenkjenne klosser
og å stable dem i tårn, eller å finne veien gjennom et
landskap med hindringer. En treåring er for eksempel i
stand til å manøvrere seg gjennom et rom, mens han bærer
et glass melk og samtidig synger en sang. Allerede som
toåring er menneskets barn i stand til å gjenkjenne en bil,
selv om det er en biltype det aldri har sett før og det ser
bilen fra en vinkel som er uvanlig. Toåringen er altså i stand
til å gjenkjenne objekter han eller hun aldri har sett før.
Computeren er tilnærmet hjelpeløs. Dagens systemer er
kun istand til å benytte seg av enkel mønstergjenkjennelse
uten mulighet for å gjenkjenne for eksempel et transport-
middel som konsept.
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Forskningen på kunstig intelligens har bidratt til en fornyet
forståelse av menneskehjernen. En forklaringsmodel av
nyere dato er neurale nettverk. Teorien går grovt sett ut på
at gjentatte opplevelse forsterker bestemte nervebaner i
hjernen. Det er bygget computere etter denne modellen
uten at dette har ført til noe gjennombrudd. Svakheten ved
teorien er at mennesket i mange situasjoner kun trenger å
gjøre en erfaring, en gang, for at den er prentet inn for alltid.
Nyere hjerneforskning viser at prosessene i hjernen er mye
mer komplekse enn vi har trodd.  De forskjellige
prosessene konsentrerer seg ikke kun om de respektive
sentrene i hjernen, men involverer andre deler i tillegg. Hvis
vi overhode skal kunne samenligne den menneskelige
hjerne med en datamaskin må vi kanskje forestille oss en
cluster med digitale og analoge prosessorer som virker inn
på hverandre, omgitt av en kropp som også virker inn på
prosessene på mange måter. Det kan synes som om
hjernens evne til å ta feil, eller “errors” er det som gjør den
så overlegent fleksibel, og at dette er en betingelse for
overlevelse.

Spørsmål rundt kunstig intelligens er ofte utsatt for misfor-
ståelser og overdrivelser. I media er det en tendens til å
tillegge datateknologien mere intelligens enn det som er
realiteten. For å rydde opp i misforståelsene kan vi dele inn
kunstig intelligens i to typer:

Anvendt intelligens
Generert intelligens.

Anvendt intelligens er menneskets intelligens bygget inn i
maskinen. Dette er ikke noe spesielt for datamaskinen. Det
er mye anvendt intelligens bygget inn i en bil, eller for den
saks skyld i en hammer. Generert intelligens er intelligens
produsert av maskinen, for eksempel ved at maskinen
modifiserer sin adferd gjennom læring. Den type intelligens
vi møter i datamaskinen gjennom daglig bruk er i sin helhet
anvendt intelligens. Det finnes noen få unntak som for
eksempel språkgjenkjennelsessystemer som er på
markedet i dag til for eksempel diktering av tekst. Disse
må læres opp til å kjenne igjen brukerens spesielle uttale.

William J. Mitchell og Malcolm Mc Culloch samenligner i
sin bok "Digital Design Media" datarevolusjonen med den
industrielle revolusjon på 1800-tallet. Den industrielle revo-
lusjonen førte til en degenerering av håndverksfagene og
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utslettelse av hele yrkesgrupper. Dette var en voldsom
eksternalisering av produserende kunnskap. De hevder at
en lignende utvikling truer formgivere som yrkesgruppe.
Påstanden har mye for seg, men må modifiseres noe.
Datamaskinenes intelligens kan i dag ikke simulere den
kreative evnen til mennesket. Denne evnen kan, svært grovt
og forenklet, beskrives som evnen til å finne forbindelser
mellom områder, begreper og konsepter som åpenbart og
logisk sett ikke har noen relasjoner, og derav frembringe
noe nytt og genuint. Å simulere denne typen intelligens ved
hjelp av datamaskiner er i dag hinsides en tenkelig løsning.
Det er relativt enkelt å simulere tilfeldige koblinger mellom
noder, men å evaluere disse og skape noe som har verdi
er en annen sak. Selv de neurale nettverkene, som har
evnen til å lære, er langt fra dette stadiet. Ren
adferdsmodifisering gjennom læring har lite med kreativ
intelligens å gjøre, selv om mennesket faktisk er i stand til å
lære kreativ intelligens.

De fleste formgivere vil betegne den kreative intelligensen
som selve kjernen i sin virksomhet. Den delen som data-
maskinen helt eller delvis kan erstatte er de mekaniske
aktivitetene som ligger til formgivningsprosessen, som
masseberegninger, uttegning, styrkeberegninger og lig-
nende. Den kan også i noen systemer utføre strukturelle
analyser ved å stable rundt på elementer eller kombinere
disse etter regler definert av bruker. Det er dette som skjer i
kjøkkenprogrammet til SINTEF. Men enhver designer, med
et minimum med respekt for seg selv, vil benekte at slike
systemer kan finne frem til de beste løsninger på egen
hånd. En hel mengde parametre er utelatt i problemstillin-
gen.  Situasjonsbetingede funksjonsanalyser, vil gi løsnin-
ger utenfor programmets regelsett, da det er umulig å lage
regler som er ideelle i alle situasjoner. Dessuten er
symbolske og kulturelle verdier og lignende nedfelt på en
svært standardisert og rudimentær måte. Disse verdiene
betjenes ved at kunden kan velge mellom et sett med garni-
tyrer (dører, håndtak) som opptrer som ornament utenpå
den standardiserte løsning.

Kreativ bruk av datasystemer i en formgivningsammenheng
har en tosidig effekt. Mange av de rutinemessige oppga-
vene blir løst raskere og bedre med datamaskinen og
fagkunnskapen på disse områdene vil utvilsomt
degenereres. På den annen side er bruk av datamaskinen
som formgivningsverktøy en krevende affære som tvinger
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brukeren til å gå dypere inn i prosessen. Informasjonen
håndteres på en mere fullstendig måte og tilfeldige valg
som ofte forekommer ved anvendelse av de tradisjonelle
todimensjonale teknikkene blir redusert. Dessuten vil bruk
av 3D-systemer gjøre det mulig å gjennomføre mer
kompliserte oppgaver. Disse momentene vil stille nye og
høyere krav til fremtidens formgivere.

"MORE IS DIFFERENT"
Den historiske utviklingen viser at datamaskinen i prinsip-
pet er svært lik andre maskiner. En kuleramme er en digital
regnemaskin. Et jøkur er programmert til å aktivisere jøken
etter et fastlagt mønster og en musefelle er programert til å
fange mus. Når datamaskinen i prinsippet skiller seg så lite
fra andre maskiner, hva er det som allikevel gjør den så
spesiell og viktig i vår tid? Det er en viktig kvalitativ forskjell;
datamaskinen er i stand til å modifisere sitt eget program
basert på resultatene fra sin egen prosess. Selv om dette
er en viktig prinsipiell forskjell er kanskje en enda viktigere
forskjell av kvantitativ art. Det vil si at kvantitative forskjeller
gjør teknologien til noe vesensforskjellig fra annen
teknologi. Dette fenomenet er godt beskrevet i
kaosforskernes vri på funksjonalistenes
berømte slagord: "More is different", det vil si kvantitative
forskjeller gir kvalitative forskjeller når de er store nok.

Datamaskinens evne til å behandle store mengder data
gjør det mulig for oss å forstå våre omgivelser på en dypere
og mere kompleks måte. Den gjør oss også istand til å
håndtere kompleksitet og agere i en mere kompleks
forklaringsmodell. Nyere forskning, som ville ha vært en

Lorenz attraktor. Denne mystiske
formen oppsto ved at en formel med
feedbackrutiner beregnet vektorer i
rommet som tilsammen beskrev en
bane. Banen følger et bestemt
mønster men gjentar aldri seg selv.
(Deterministisk kaos)
Fenomenet har paraleller i naturen
(bølgebevegelser, turbulenser,
pendler som påvirkes av magneter
og lignende).
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umulighet uten datamaskinen, har på mange måter vist at
tidligere tiders forklaringmodeller var svært forenklede
modeller av virkeligheten. Denne forenklingen var den
gangen nødvendig for å orientere seg, men i dagens
situasjon kreves det mere nyansert og detaljert forståelse
av våre omgivelser.

Vi tenker mere på helhet og sammenhenger enn i
fragmenterte, isolerte problemstillinger. Dette har blitt en
nødvendighet for å overleve, og kommer klart til uttrykk for
eksempel i økologiske forklaringsmodeller.

Datamaskinen har vært sentral i en prosess som har
forandret vår oppfatning av virkeligheten i en vitenskaplig
sammenheng. Denne prosessen har et iøynefallende
sammenfall med en forandret kulturell fortolkning, og
uttrykket av denne fortolkningen i vårt formspråk. Sentralt i
denne prosessen står begrepsparet orden og kaos. Vi kan
tolke dagens kulturelle tendens som en vandring fra den
totale orden som ideal, mot kaos. I mellom disse polare
begrepene finner vi begrepet kompleksitet. Total orden eller
totalt kaos oppfattes som uinteressant mens det største
potensialet ligger i begrepet kompleksitet.

EN MASKIN FOR HÅNDTERING AV KOMPLEKSITET
I vår nyere kulturhistorie har vi sett modernismens sammen-
brudd som dominerende verdensanskuelse, og vi har
opplevd fremveksten av et pluralistisk kulturbilde.
Modernismens kjerne var troen på fornuften og logiske
forklaringsmodeller for våre omgivelser og oss selv. Denne
overbevisningen er i beste fall erstattet med en innsikt at
det meste er mere komplekst og sammensatt en tidligere
antatt. I verste fall opplever mange et tomrom, økende
forvirring og mangel på autorisete sannheter og retnings-
linjer. Den relativt unge kaosforskningen beskriver
kompleksitet i enkle hverdagslige fenomener som
dryppende kraner og turbulenser i sigarettrøyk. Denne
innsikten i tilværelsens kompleksitet avspeiler seg i
dekonstruksjon som språkteori og i arkitekturen.

På 90-tallet er det kommet en ny optimisme i form av
fornyet tro på at det er mulig å forstå verden. Grunnlaget er
ikke minst datamaskinen som nå etterhvert anvendes for å
fremstille modeller av svært kompliserte sammenhenger
som forandrer seg dynamisk. Verden blir oppfattet som et
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"sømløst" system med graderte overganger som er under
kontinuerlig forandring. Selv om man erkjenner at en i et
slikt system aldri kan forutsi nøyaktig hvordan utviklingen vil
skje i fremtiden så utvikler man stadig bedre forståelse av
mekanismene som driver systemet. Et eksempel er
meteorologi og forståelsen av værsystemer.

Disse tankene har også gjort seg gjeldende i arkitektur
hvor man søker å håndtere komplekse sammenhenger og
relasjoner på en måte som gjør at relasjonene mellom
kreftene i systemet kan få utfolde seg på en fleksibel måte.
Man anvender myke og fleksible kontrollmekanismer heller
enn å skape et fullt ut kontrollert system. Datateknologi har
vært en forutsettning for denne utviklingen.

En mere kompleks verden innebærer håndtering av mere
informasjon. Datamaskinen i kombinasjon med Internett
fremstilles oftest som den ideelle informasjonskilden.
Problemet med håndtering av informasjon er imidlertid ikke
først og fremst å samle den inn, men å kaste den bort. Vi
må kaste bort 99,99% av den tilgjengelige informasjon for
at resten kan bli nyttig. Modernismens mekaniske verdens-
bilde blir i dag uten videre oppfattet som reduktivt. Men
også dagens komplekse forklaringsmodeller har som
funksjon å redusere det totale informasjons-oseanet til
forståelige mengder. Forskjellen er at vi i dag opplever at
mange forklaringsmodeller lever ved siden av hverandre og
at vi kan velge blant dem som verktøy i en verktøykasse.
Datamaskinens oppgave er først og fremst og i videste
forstand å anvende disse verktøyene for å hjelpe oss å
redusere informasjonsmengder til forståelige enheter. Dette
tydeliggjøres i anvendelse av søke- og filtreringssystemer.
De nye forklaringsmodellene, den pluralistiske kontekst
disse opptrer i og datateknologien gjør det mulig å skanne
større mengder informasjon. Dermed økes mengden
bortkastet informasjon dramatisk.

3D-systemer gjør det mulig å håndtere større informasjons-
mengder i fordi hele geometrien er beskrevet, i
motsetning til 2D hvor bare fragmenter av geometrien er
definert. 2D-medier overlater større informasjonsmengder
ubehandlet. En dobbelkrum flate innholder mere informa-
sjon en plan flate. Vi kan ved hjelp av CAD-systemet fortere
fremstille flere alternativer til et mulig design og dermed
gjøre utvalget på et bredere grunnlag.
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3D  I EN KULTURHISTORISK SAMMENHENG
3D inngår i en vestlig kulturell sammenheng når det gjelder
geometri og forståelse av bilde og perspektiv. Bak DAK-
programmenes arkitektur ligger århundrer med historie når
det gjelder visuell forståelse av vår verden. Utviklingen av
3D-systemer kan som all annen menneskelig virksomhet
sees på som en del av vår kulturelle historie. Etterhvert som
3D-systemer er blitt mere vanlige i formgivnings-
sammenheng er det naturlig og stille spørsmålet om disse
systemene har en direkte innvirkning på vår formkultur.

Ideen om de geometriske grunnformene (linje, sirkel, kube,
kule, sylinder o.s.v.) er så innarbeidet i den vestlige kultur at
ideen har gått over til å bli virkelighet. Selvsagt har mange
av oss tenkt tanken at disse grunnformene er en
abstraksjon, og at de, hvis vi skal være nøye, ikke
eksisterer i virkeligheten. Den teknologiske utviklingen har
gjort oss i stand til å produsere stadig nøyaktigere
tilnærminger til de geometriske grunnformene.
Som eksempel kan vi ta den geometriske beskrivelsen av
et stempel i en bilmotor. Vi beskriver stemplets form ved å
angi radius og høyde, mens vi glemmer at ideen om å
uttrykke gjenstander ved hjelp av tall i seg selv er en super-
abstrahering av virkeligheten. Denne matematiske
abstraksjon av virkeligheten danner selve grunnlaget for
DAK-systemene

I formgivningssammenheng kan vi si at datamaskinen
hjelper oss å håndtere større informasjonsmengder, men
den genererer ikke særlig mye informasjon selv. 3D-
systemene genererer informasjon i den forstand at de
konstruerer komplekse flater med mye informasjon fra
kurvaturer med mindre informasjonsinnhold. Men det er vi
selv som må evaluere disse flatene og kontrollere om den
gitte informasjonen stemmer overens med det vi vil oppnå.
Ved at vi raskere kan fremstille et bredere beslutnings-
grunnlag blir vi istand til å velge, det vil si kaste bort uønsket
informasjon.

Datamaskinen har utviklet seg til en maskin for håndtering
av kompleksitet. Den har hatt en sentral rolle i utviklingen av
et annerledes og mer pluralistisk verdensbilde. Dagens
CAD-programmer benyttes av flere og flere formgivere
som redskap for å håndtere et mere komplekst formspråk.
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Dürers perspektivkonstruksjon.

I renessansen fikk den antikke geometriske tradisjon en ny
oppblomstring og perspektivet ble oppfunnet.
Perspektivet er ingen selvfølgelighet. Det forutsetter en
intrikat tankegang og innbefatter oppfinnelsen av billed-
planet. Billedplanet er selve redskapet som må til for å
oversette 3D-informasjon til 2D. Før oppfinnelsen av billed-
planet ville det være absurd å snakke om at gjenstander
som er langt borte er mindre enn gjenstander som er nære.
Vi oppfatter selvsagt tilsvarende gjenstander som like
store, selv om de har forskjellig avstand til observatøren. I
verste fall feilbedømmer vi størrelsen, hvis vi mangler
referanser. Dette merkes når man skal lære nybegynnere
frihåndstegning, hvor faktisk det største problemet er
romlige forkortinger.

En annen ting er å konstruere perspektivet etter de utvi-
klede reglene. Disse reglene er rimelig lette å lære og det
går også an å uttrykke dem i tallform, hvilket er avgjørende
for datagenerering av perspektiver. Oppfinnelsen av
perspektivet er viktig for vår fremstilling av en 3D-verden på
data, hvor skjermen nettopp representerer billedplanet.
Dette er så selvfølgelig at vi ikke tenker over det, Men vi må
huske på at perspektivet er en vestlig oppfinnelse fra
renaissansen, og at vi inngår i en lang tradisjon for overset-
telse av en tredimensjonal virkelighet til
todimensjonale media.

Hvis vi går litt fremover i historien skjedde det et nytt kultu-
relt gjennombrudd ved kubistene i begynnelsen av århun-
dret. De snudde på en måte den eldgamle flisa og førte
grunnformene tilbake til naturen. Deres dekret var at alle
former i naturen kunne forståes som geometriske grunn-
former. Dette dannet grunnlaget for den geometriske form-
analysen, som ble videreutviklet i tegneundervisningen
rundt omkring i vestens kunstskoler. I og for seg var dette
ikke noe nytt men ble allerede anvendt av renessansens
store kunstnere.  Men abstraksjonen nådde et nytt nivå ved
at man prøvde å avsløre gjenstandenes indre geometriske
vesen.  Det finnes i dag nesten ikke et 3D-program som
ikke serverer et sett med geometriske grunnformer, som er
ment å anvendes som utgangspunkt for bygging av mere
komplekse geometrier, trygt forankret i en lang tradisjon
som kuliminerer med denne “digitale kubismen”.
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Et annet viktig element i fremstilling av komplekse
geometrier var forståelsen av geometrier som
sammenhngende fragmenter. I steden for å definere hele
geometrien, noe som ville kreve enorme mengder
informasjon, fremstiller man et redusert antall punkter eller
fremstiller geometrien som enklete rette flater (poligoner)
Dette kan også føres tilbeke til renaisansen ved for
eksempel Ucello.

Når det gjelder visualisering kan vi sammenligne
prosessen med oppfinnelsen av fotografiet, som var et nytt
verktøy for å oversette 3D-informasjon til 2D. Fotografiet
utløste en diskusjon om maleriets fremtid. Maleriet var inne
i en naturalistisk periode, og foto ble oppfattet som et
medium som overflødiggjorde maleriet. Dette var selvsagt
en misforståelse. De såkalte naturalistiske maleriene
inneholdt en høy grad av abstraksjon og personlig tolking.
Maleriet utviklet seg etterhvert også til et medium som ikke
er direkte sammenlignbart med fotografiet. Det ble også
klart at fotografiet på ingen måte var fritatt for virkelighets-
forvrenging verken ved manipulasjon eller særlig ved det
som ble utelatt og skåret bort. Fotografiet etablerte en egen
verden av “uvirkelighet”.

Ved datateknologien har det skjedd enda et trinn på denne
utviklingen. Ved avanserte teknikker som raytracing kan vi i
dag produsere hyperrealistiske bilder av objekter som ikke
eksisterer. Vi kan ta foto av det "ikke-eksisterende".  Hvilke
konsekvenser dette vil ha for vår virkelighetsoppfatning kan
vi i dag bare gjette oss til. Allerede i dag har vi overført våre
referanserammer fra virkeligheten til mediene vi gjengir
virkeligheten med. Vi sier: like vakkert som et maleri, eller
sammenligne et vakkert landskap med
postkortfotografering. Snart sier vi: like flott som et
databilde?

Utviklingen er tvetydig. På den ene siden blir flere av våre
referanser lagt til virtuelle medier. På den andre siden fører
forsøkene på å simulere virkeligheten til øket forståelse av
hvor kompleks verden egentlig er. Vi drømmer om å kunne
fremstille en regnbue digitalt, ikke som en bildefil, men som
en simulering av lys som brytes i millioner av regndråper.
En drøm som fortsatt ligger mange år inn i fremtiden.
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HVA ER 3D ?

GENERELT
3D står for tre dimensjoner dvs. bredde, dybde og høyde.
Dette tilsvarer dimensjonene i vår målbare verden. Et 3D
dataprogram er et program som ved hjelp av data-
maskinenes matematikk og tallbehandling simulerer en
tredimensjonal målbar verden. Hensikten kan være å
konstruere eller formgi objekter og miljøer eller å illustrere
og skape bilder.

3D-programmer brukes i en rekke forskjellige bransjer og
en mengde sammenhenger:
Industriprodukter, tekniske produkter, offshoreinstallasjoner,
ferdigvarer, simulering av produksjonsprosesser, simulering
av fysiske fenomener, arkitektur, film, TV, reklame,
vitenskaplig simulering og visualisering,  medisinsk
visualisering, flysimulatorer, Virtual Reality og ikke minst i
dataspill.

Den store massen av 3D-programmvare for design går
under betegnelsen DAK eller CAD (Dataassistert
konstruksjon, Computer Aided Design) en betegnelse som
også omfatter 2D-og 2.5D-programmer. 2D-programmer,
som for eksempel Adobe Illustrator, har kun to dimensjoner
(lengde og bredde), og klarer derfor ikke å simulere
virkelige gjenstander. De fungerer mer som elektroniske
tegnebrett hvor man må konstruere projeksjoner uavhengig
av hverandre for å beskrive en tredimensjonal gjenstand.
En forandring i en projeksjon vil ikke automatisk oppdatere
de andre projeksjonene. Det er altså snakk om digitaliserte
tegninger i prinsippet tilsvarende disse man lager ved hjelp
av tradisjonell tegneredskap, bortsett fra at man har endel
tillegsfunksjoner, større nøyaktighet og man kan koble
tegningene til databaser og regneark for mengde og
masseberegninger. I løpet av 90-tallet er rene 2D-DAK
systemer blitt så godt som faset ut. En annen ting er at det
mange steder i praksis fotsatt arbeides i 2D selv der hvor
det finnes store gevinster å hente i 3D konstruksjon.

Betegnelsen 2.5D benyttes vanligvis om programmer som
kan bevege seg i høyden (Z-aksen) ved å definere plan.
Dette gjelder spesielt ved maskinering med treakses fres.
Verktøyet er kun i stand til å bevege seg i to dimensjoner
men det kan settes arbeidsplan i forskjellige høyder. Beteg-
nelsen brukes også om programmer med ufullstendige 3D-
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funksjoner. 3D-printere benytter seg av samme 2,5D
prinsipp for å generere fysiske modeller.

I 3D-programmer  konstruerer man gjenstanden som en
fullstendig tredimensjonal modell, hvor alle modellens
elementer er plassert riktig i et imaginært rom. Det opere-
res kun med en modell ( i motsetning til 2D ). Modellen
betraktes gjennom forskjellige “vinduer” som best kan
forståes som virtuelle kameraer som ser på modellen fra
forskjellige vinkler. Vinduene kan tilsvare projeksjoner eller
kan fremstille modellen i isometrisk eller sant perspektiv.
En forandring blir foretatt på selve modellen og vil derfor bli
synlig i alle vinduer. Man kan se på flere vinduer samtidig
og det vanlige er å ordne dem som i en projeksjon med
topp- front- og sideriss. I mange moderne programmer er
mulighetene til å jobbe direkte i perspektivet blitt så gode
at mange foretrekker å bruke bare ett vindu.

I mange sammenhenger er det unødvendig med 3D. For de
fleste formål innen bygningsindustrien er det fullt tilfreds-
stillende med 2D.  Et unntak er visualisering av arkitektur,
hvor bruk av datagenererte modeller er svært utbredt. Det
er også en fordel å kunne bygge opp logiske modeller
hvorfra man kan gjøre masseberegninger direkte. I
kompleks arkitektur benyttes 3D-modeller også for å få
bedre kontroll med konstruksjonene og for å unngå
kollisjoner. Det er mye som tyder på at bruk av 3D-modeller
gir flere fordeler også på områder som fortsatt er dominert
av todimensjonal tegning, og at 3D-programmer etter hvert
vil gjøre seg gjeldende i flere og flere sammenhenger.

Når det gjelder kompliserte geometrier er det mer og mer
vanlig å benytte seg av 3D i konstruksjon, og dette er
særlig aktuelt innen industriell produktfremstilling. Også
tidlig i produktutviklingsprosessen er det nyttig med
3D-verktøy, og mange industridesignere har kommet langt i
bruk av dette.

PROGRAMTYPER
Det finnes et stort utvalg av 3D-programmer på markedet
som kan ha relevans som hjelpemiddel for en formgiver og
produktutvikler. Det er ikke lett å nøyaktig beskrive
forskjellene på disse når det gjelder bruksområde, ytelse
osv. Vi vil i det følgende raskt gjennomgå noen hoved-
grupper sett fra en formgivers synsvinkel.



19

Det er en flytende overgang mellom de forskjellige
programtypene og den inndelingen jeg har foretatt kan
diskuteres. Jeg mener allikevel at den er berettiget sett fra
en formgivers ståsted.  Vi kan i hovedsak dele 3D
programmer inn i fire grupper:

MODELLERINGSPROGRAMMER
KONSTRUKSJONSPROGRAMMER
VISUALISERINGSPROGRAMMER
SIMULERINGSPROGRAMMER

Utviklingen går mot mere komplette systemer, selv om
inndelingen vil være aktuell også i fremtiden. Særlig i
gruppen konstruksjonsprogrammer skjer det en utvikling
mot bedre modelleringsegenskaper og bedre visualisering.

Virtenskapelig visualisering.
Simulering og visualisering av
interne turbulenser i flytende
masser eller gasser.
Volumrendering. Stereorendering
og bruk av stereobriller er en
betingelse for å få fullt utbytte av
volumrendering.
Beregningene er gjort på
supercomputere, visualisering på
Silicon Graphics.
(Øyvind Andreassen, Forsvarets
Forskningsinstitutt)
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MODELLERINGSPROGRAMMER
Modelleringsprogrammer utmerker seg ved en
modelleringsdel  som har en så god funksjonalitet at de
egner seg til raskt å bygge opp de ønskede formene og til
å foreta raske og intuitive forandringer. De har også en god
grafisk gjengivelse, mulighet til lettvindt å betrakte objekter
fra forskjellige vinkler og skjermgrafikk som muliggjør rask
og direkte korreksjon av formene ut fra et visuelt inntrykk.
De kan brukes fra ide og skissestadiet i en designprosess
og modellene har den matematiske nøyaktighet som
kreves til en videre konstruksjonsfase og overføring til
andre DAK-systemer og til generering av verktøybaner til
maskinering. Modelleringsprogrammer er flatebasert og
ikke basert på solider, for å gi en mer direkte tilgang til
manipulering av flatenes geometri.

Følgende krav bør stilles til modelleringsprogrammer som
skal inngå i en produksjonssammenheng:

- Intern representasjon av geometrier bør være basert på
friformflater (NURBS eller bsplines) og ikke på poligone
(fasetterte) flater.
- Geometriene bør være nøyaktige. Disse kravene vil gjøre
det lettere å ta modellen videre mot konstruksjon og
maskinering.
- Flere av flatens kontrollpunkter bør kunne manipuleres
samtidig. De bør kunne forflyttes, skaleres og roteres.
- Det bør være mulighet for automatisk konstruksjon av
hjørner mellom kanter med varierende radius på
avrundingene.
- Det bør være sanntids oppgradering ved manipulasjon av
skyggelagte (rendrede) flater.
- Det bør være god hurtigrendering og raytracing. (Farge-
og skyggelegging)
- Det bør være et komplett utvalg av de vanlige
konstruksjonmetodene som finnes i flatebaserte
programmer.
- Det bør være funksjoner for kontroll av kontinuitet mellom
flatene.

Det finnes i dag svært få systemer som egner seg som
fyller alle disse kravene.
(Eksempler: Alias|Wavefront Studio, Rhinoceros)
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KONSTRUKSJONSPROGRAMMER
Dette er tradisjonelle DAK-programmer som er beregnet
på konstruksjon eller dokumentasjon av en mer eller mindre
ferdig konstruksjon. De er egnet til å konstruere på forhånd
definerte objekter. De er forholdsvis lite egnet til å foreta
forandringer, dvs. modellere objektene, ikke fordi dette ikke
er mulig men fordi det er tungvindt. Brukergrensesnitt i
videste forstand er avgjørende når det gjelder formgivning
og selv om mange programmer har implementert de
nødvendige verktøyene for formgivning, er
brukervennligheten og den visuelle fremstillingen for dårlig.

Programmer som fortjener betegnelsen konstruksjons-
programmer har en høy grad av nøyaktighet i definisjon av
geometrier og er basert på solider og parametrisering, det
vil si at geometriene kan styres ved for eksempel
målsetting.

Programmene har som regel en visualiseringsdel med
fremstilling av isometrisk og eventuelt perspektivisk tråd-
modell og overflater med egenskygger. Farger og material-
visualisering er vanligvis begrenset.

Programmene har ofte en lang rekke moduler, for
eksempel CAE- modul  til styrkeberegning og CAM- modul
styring av maskiner. De har også ofte integrerte regneark
og databaser for masse- og kostnadsberegninger og
produksjons-styringsverktøy (PDM, Product Data
Managment)

Microsttion er et eksempel på
bredspektret 3D program som
brukes til alt fra produktdesign til
arkitektur og større offshore
installasjoner.
Bildet viser en 3D moddel av
Manhattan.
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Blant konstruksjonsprogrammer finnes det største utval-
get på markedet, og som nevnt finnes det flere forskjel-
lige typer rettet inn mot bestemte bruksområder og
dessuten mer generelle programmer. Typisk er at en
fordel på et område går utover et annet område. Det sier
seg selv at det kan være vanskelig å finne den rette
balansen.

Konstruksjonsprogrammer inntar en stadig mere sentral
plass i produktutviklingsprosessen. Konsekvensen av
dette er at de stadig tilføres bedre egenskaper når det
gjelder prosjektstyring og organisering av informasjonen,
samtidig som de utvides for å kunne gjøre modellering,
slik at hele prosessen skal kunne gjøres i ett og samme
miljø.
(Eksempler: SolidWorks, CATIA, Pro Engineer,
Microstation)

VISUALISERINGSPROGRAMMER
Dette er programmer som er beregnet til å visualisere
objekter eller produsere bilder til film video eller stills til
for eksempel reklame.

De har som regel en godt utbygd rendermodul (farger og
materialer) og evnen til å lage slagskygger (raytracing).
Noen av disse programmene produserer kun stillbilder
mens andre er spesialisert på å lage animasjoner.

Modelleringsdelen er ikke så god og mangler som regel
en funksjonalitet som er nødvendig for å bruke dem som
formgivningsverktøy. Matematikken er mindre nøyaktig
og de mangler som regel definisjon av friformflater.
Objektene representeres som regel ved fasetterte flater.
(Poligoner) De brukes ofte for å visualisere allerede
definerte objekter f.eks. ved å hente inn filer fra DAK-
programmer. Til underholdninsindustrien (Film og spill)
brukes kun poligone modeller. Animasjon er et viktig
element i visualiseringssektoren.

Visualiseringsprogrammer har i den senere tid utviklet
seg til å nærme seg formgivningsprogrammer. For
eksempel så er det blitt implementert NURBS og
modelleringsfunksjonaliteten er forbedret. Et eksempel
på dette er 3DStudio Max.
(Eksempler: Alias|Wavefront Maya)

Visualisering av Hydrofoil båt.
(Bjørnar Nøstebø 1996)
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SIMULERINGSPROGRAMMER
Dette er høyt spesialiserte programmer til simulering av
fysiske prosesser. Et eksempel er programmer til simule-
ring av støpeprosesser. Andre programmer benyttes til
elementanalyser, det vil si simulering av styrke og
holdbarhet under belastninger. Det finnes også 3D-pro-
grammer som kan simulere produksjonsprosesser.

SYSTEMER
En 3D-applikasjon vil i de fleste tilfeller inngå i et system av
programmer eller programmoduler. Det enklest tenkelige
system er et program som er koblet opp mot en utskrifts-
mulighet og som dermed må samspille med printerens
software.

I offshoreindustrien oppereres det
ofte med svært komplekse 3D-
modeller som kan inneholde flere
tusen objekter.
Heidrun plattformen
(Intergraph EMS
Cononco)
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Som regel inngår et 3D-program i langt større sammenhen-
ger, enten ved å inngå i en serie enheter som hver har sin
spesielle oppgave eller ved at produktene fra programmet
skal sendes videre til kunder for viderebearbeiding i deres
systemer. Systemene er bygd opp etter forskjellige
prinsipper:

GENERELLE SYSTEMER
Som sagt dekker bruk av 3D-applikasjoner et meget bredt
spekter av bruksområder, og det er en tendens til at stadig
nye områder kommer til. Det er derfor en umulighet å
forvente at et program skal dekke alle disse behovene. Det
er derimot mulig å lage generelle systemer innen et
bruksområde hvis vi for eksempel snakker om området
dataassistert produktutvikling .

Et generelt system  favoriserer ingen grener innen dette
bruksområde men er relativt nøytralt. Et slikt system kan
være like anvendelig til arkitektur som til industriell produkt-
fremstilling. Systemer som dekker et bredt spekter av
bruksområder er oftest mindre effektive enn spesialiserte
systemer. (Eksempel Microstation, CATIA)

SPESIALISERTE SYSTEMER
Det finnes mange eksempler på høyt spesialiserte
systemer eller systembrikker. (Begrepet “systembrikke”
brukes her som et samlebegrep for spesialiserte moduler
eller programmer). En flysimulator er et system beregnet til
en lukket funksjon. Den inngår som regel ikke i en
systemsammenheng utover seg selv. Et spesialprogram for
simulering av støpeprosesser er en høyt spesialisert
systembrikke, det vil si at det som regel aldri blir brukt
alene.

Systembrikken mottar modeller fra et konstruksjons-
program og  inngår dermed i en større sammenheng.

Hvis vi begrenser oss til området dataassistert
konstruksjon, som inkluderer alt fra arkitektur, produkt-
design til teknisk konstruksjon, ser vi at et slikt område
inneholder en mengde forskjellige behov. De fleste
applikasjonene innen dette sekkebegrepet er mer eller
mindre spesialiserte, eller har en slagside som gjør de mer
anvendelige til noen formål enn andre. Dette er en form for
spesialisering som ofte er lite i øynefallende men som kan
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gi store utslag i arbeidsprosessen. Forskjellene kan være
at programmene fungerer forskjellig, at de har forskjellige
funksjoner og matematisk definisjon av geometrier. Men
selv med programmer med tilnærmet identisk funksjonalitet
kan vi oppleve at det ene egner seg best til arkitektur, det
andre til produkter. Forskjellen består da i hvordan
funksjonene blir “servert”, det vil si utformingen av bruker-
grensesnittets struktur.
(Eksempler: Spesialisert system: Archicad, Spesialisert
systembrikke: Cosmos, Ansys til FEM-analyser.)

PRINSIPPER FOR SYSTEMOPPBYGGING
Begrepet Dataassistert produktutvikling dekker som sagt
et stort spekter av forskjellige virksomheter. I tillegg
kommer at hver enkelt bruker, eller bedrift har sine spesielle
arbeidsmetoder og behov. Det er derfor nødvendig med
muligheter til å sette sammen systemene på mange
forskjellige måter, samtidig som man slipper å betale for
deler av systemet man ikke har bruk for. Det finnes flere
prinsipper for hvordan dette gjøres. Prinsippene kan
forekomme side om side i ett og samme system.

HELE SYSTEMER OG DELTE SYSTEMER
Med hele systemer menes her applikasjoner hvor man kan
kjøpe “opsjoner”. Det vil si at man kan bestemme hvilke
enkeltfunksjoner man ønsker at applikasjonen skal
inneholde. "Plug-inns" er enkeltfunksjoner som brukere kan
laste inn etter behov. (Eksempel Catia)

Med delte systemer menes applikasjoner som består av
moduler. Det vil si at applikasjonen er satt sammen av
forskjellige blokker som det går an å nå fra toppnivå av
menyhierarkiet, eller lastes inn. Disse modulene kan kjøpes
inn etter behov.
(Eksempel: AutoCad, Mechanical Desktop)

TREDJEPARTS APPLIKASJONER
En del systemleverandører har åpnet opp for samarbeide
med produsenter av spesialapplikasjoner. Det vil si at
tilleggsapplikasjoner med spesialiserte funksjoner produ-
seres av systemutviklere utenfor selve hovedleverandøren.
Et eksempel er AutoCad som har samarbeidsavtale med
en stor mengde programvareprodusenter over hele verden.
En god del produsenter følger en annen politikk og vil ha
hånd om hele produktspekteret. Vi kan derfor i denne
sammenheng snakke om åpne og lukkede systemer.
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SYSTEMFAMILIER
En og samme produsent leverer flere forskjellige
spesialiserte programmer. Poenget er at programmene
kan bruke  samme filformat uten bruk av filoverførings-
formater. Fordelen er at man uhindret kan hoppe frem og
tilbake mellom de forskjellige applikasjonene. Dessuten
kan man skreddersy sammensetningen.

Ulempen er at det er mere tungvindt å hoppe mellom de
forskjellige programmene, enn om flere funksjoner hadde
vært integrert i et program. Hvis man har behov for flere
elementer blir slike familier oftest dyrere enn mere kom-
plette systemer med tilsvarende funksjonalitet.
(Eksempel: Autodesk)

SYSTEMGRUPPER
Flere forskjellige programmer, gjerne fra forskjellige
leverandører, brukes sammen i en mer eller mindre lineær
prosess. Ulempen er at filene må overføres via et generelt
filoverføringsformat, hvilket ikke er uten problemer. Hvert
program har sitt eget filformat.  Dette vanskeliggjør
forandringer da disse må oppdateres i alle filene.
Løsningen er derfor best egnet til lineære arbeidsmetoder
hvor man gjør seg ferdig i ett program for å arbeide videre i
neste. En slik linje kan for eksempel bestå av modellering -
konstruksjon - maskinering. I virkeligheten kommer man
som regel ikke unna en del tilbakevirkende korreksjoner.
Fordelen er at man kan sette sammen et knippe av
programmer som hver for seg er gode og tilfredsstiller de
behov man har. Det er sjelden at en leverandør har den
beste løsning på alle feltene.
(Eksempel: Rhino + SolidWorks, eller Alia|Wavefront
Studio + Catia)

INNKJØP AV SYSTEM
Det er en svært vanskelig oppgave å velge riktig system.
En ting er at mange selgere ikke informerer godt nok om
hvilke typer arbeide programmet er egnet til. En annen ting
er at det tar ganske lang tid å evaluere et program og at
dette nesten utelukkende kan foregå ved å gjøre reelle
prosjekter. Etter noen måneders bruk vil styrker og
svakheter avsløres.

En god tommelfingerregel er å gjøre valget etter følgende
trinn:
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3D brukt til formeksperimenter
Programerbar pavilliong fra
prosjektet "Ambient Amplifiers"
(Birger Sevaldson og Phu Duong,
OCEAN NORTH 2000).

- Definer behovet.
- Finn programvare som passer behovet.
- Bestem maskinvare som passer til programmet.

Når en skal definere behovet bør det først og fremst være
produktene som bestemmer. Arkitektur og industridesign
stiller forskjellige krav til systemet. Mye bruk av friform-
geometrier stiller høye krav til matematikken i systemene.

Deretter bør sammenhengen programmet skal opptre i
være avgjørende. Hvis geometriene skal maskineres er
dette viktig å ta med i betraktning.  Filoverføring må testes
for å være sikker på at det fungerer tilfredsstillende. Det er
en tendens til å legge for stor vekt på problemene forbundet
med filoverføring. I noen tilfeller er dette et stort problem, og
da er det best å ha samme system som avtageren for
produktet. Men i det daglige arbeidet er det viktig at pro-
grammet fungerer og at man får gjort det man ønsker. Så
får man ta jobben med å sette seg inn
filoverføringsrutinene.

PRIS OG ØKONOMI
Prisene har i dag formet seg rundt tre kategorier.
under 10 000.-
Rundt 30 000.-
Over 100 000.-
De fleste profesjonelle programmene konkurrer rundt 30
000.- og man kan finne svært avanserte og komplekse
systemer i denne prisklassen.

Prisen i seg selv sier lite om hvor økonomisk en investering
vil være. Det er viktig å ta med i regnskapet opplæringstid,
effektive brukergrensesnitt og at programmet inneholder de
funksjonene som gjør at arbeidet går effektivt. En
prisforskjell på 20 000 kroner kan meget raskt bli utjevnet
av dårlig effektivitet eller ved at man ikke klarer å utnytte
mulighetene godt nok. Mange brukere gir opp eller kvier
seg for å gå over til 3D på grunn av at de sitter med feil
programvare. Et godt råd for nybegynneren er å starte
forsiktig men å belage seg på at man kanskje må skifte
system etter en innkjøringsperiode.

I klassen under 10 000.- finnes det gode og billige 3D
programmer som er lette å lære. Mangelen ved disse er
ofte dårlig nøyaktighet eller at flatene ikke kan maskineres,
eller at de er relativt smale i bruksområde.
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3D brukt i produktutvikling
Design av barberhøvel.
(Johan Schreiner 1996)

Dette spiller mindre rolle hvis man i første omgang satser
på visualisering og produksjon av arbeidstegninger. Det
viktige er at man kommer i gang og raskt blir produktiv uten
for stor risiko. Det er viktig å komme inn i 3D-tankegang og
at man lærer seg å forstå de grunnleggende prinsippene
og gjør seg noen erfaringer. Det er også nesten håpløst for
en uerfaren bruker å vurdere de forskjellige 3D-program-
mene opp mot hverandre.

Når det gjelder systemplatform er valget for tiden enkelt.
Mens man for noen år siden hadde et reelt valg  mellom
PCer og UNIX arbeidsstasjoner er situasjonen i dag at det
stort sett kun dreier seg om Windows NT med etterfølgere.
Dette er en uheldig situasjon som forhåpentligvis retter seg
etter hvert. Håpet er at for eksempel Linux blir så utbredt at
programvareleverandørene tar seg bryet å skrive om pro-
grammene.

Når det gjelder Mac er utvalget av 3D programmer til
produktdesign alt for begrenset.
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COMPUTERGRAFIKK
Begrepet computergrafikk er et sekkebegrep som omfatter
alt som på en eller annen måte har noe med visualisering
ved hjelp av datamaskin å gjøre. Computergrafikk kan
defineres som input, konstruksjon, lagring, mottak,
manipulasjon og analyse av objekter og deres billedlige
representasjon. (Jeffery J. McConell)
Visualisering ved hjelp av datamaskin har stor betydning i
en rekke felt som grovt kan deles inn i tre hovedområder.

Grafisk visualisering for å støtte kommunikasjon
mellom bruker og datamaskin. Grafiske bruker-
grensesnitt.

Produksjon av grafiske objekter, tekst og bilder. Bilder,
tekst og animasjoner er selve produktet. Eksempler finnes
innen grafisk design, reklame, film og fjernsynsproduksjon
og kunst.

Beskrivende visualisering. Visualisering med formål å
beskrive et produkt eller en situasjon.  Eksempler er CAD,
Geografiske informasjonssystemer, medisinsk- og
vitenskapelig visualisering.

I dette kapittel vil vi konsentrere oss om beskrivende
visualisering av tredimensjonale objekter.

FARGER
Fremstilling av farger på en dataskjerm baserer seg på
blanding av lys i tre grunnfarger, det vil si additiv farge-
blanding. Den additive fargeblandingens grunnfarger er
rødt , blått og grønt (RGB).

De mest vanlige skjermene som er aktuelle til CAD har en
oppløsning på 72 dpi. En 20" skjerm har vanligvis minst
1280 ganger 1024 punkter, tilsammen 1 310 720 punkter.
Hvert punkt består av tre punkter, et for hver farge.
Skjermen oppdateres ca 60 - 75 ganger i sekundet. En
dataskjerm har en mye høyere oppløsning og raskere
oppdatering enn en TV-skjerm og dette er årsaken til at de
er såpass dyre samenlignet med en TV.  Det sier seg selv
at det krever mye datakraft for å drive en skjerm. I
datamaskinen finnes det skjermkort med en prosessor som
er dedikert til styring av skjermen.
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Selv om skjermen fysisk er i stand til å fremstille et meget
stort antall farger er det skjermprosessoren som avgjør hvor
mange farger som vises. Fargene er digitalisert som all
annen informasjon i datamaskinen. Hver farge defineres
ved en byte eller et ord. (Et ord består av flere bytes) Det er
antall bits pr byte eller ord som avgjør hvor mange farger
som fremstilles.

I mange sammenhenger, for eksempel i mobile enheter, er
det fullt brukbart med 8-bits farger. Dette gir 256 rene
farger. Fargenyanser oppnåes ved “dittering” eller blanding
av de rene fargene i et rastermønster. Objekter fremstilt
med 8-bits farger gir ofte et kornete og grovt inntrykk.

Såkalte fullfargesystemer anvender vanligvis 24 bits pr.
farge. Dette gir over 16 millioner farger hvilket er mere enn
det menneskelige øyet kan oppfatte. Allikevel har skjermen
sin fysiske begrensning og det er ikke mulig å gjengi alle
fargenyanser som vi kan oppleve i det virkelige liv. Full-
fargesystemer er nesten uunværlige når man skal arbeide
med farger på datamaskin.

VEKTOR OG PIXEL
Det finnes to hovedprinsipper for fremstilling av grafiske
elementer på data.

Vektorprinsippet bygger på behandling av informasjon
knyttet til de geometriske elementene. En enkel rett linje vil
være beskrevet med hvilken type geometri det dreier seg
om og hvor start og endepunktet befinner seg.
Informasjonsmengden som trengs blir dermed relativt
beskjeden og verdiene kan forandres, det vil si at linjen kan
flyttes forlenges eller manipuleres på annen måte.
Punktenes plassering defineres ut fra et x,y-aksesystem.
Punktene kan også inneholde romlig informasjon, slik at
linjen kan plasseres fritt i et rom (z-akse)

Pixelbasert grafikk baserer seg på et billedraster hvor hvert
punkt i bildet er definert med en fargeverdi. Pixel står for
"picture element". Et geometrisk element, for eksempel en
rett linje, er beskrevet ved at alle punktene som dekkes av
linjen er gitt en farge.  Det eksisterer derfor ingen
informasjon om hvilken type geometri det dreier seg om og
de enkelte punktene har ingen sammenheng med
hverandre annet enn at de har samme farge.

Rendering kombinert med 2D
grafikk.
(Andreas Murray 1998)
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Pixelbasert grafik inneholder derfor heller ingen
3D-informasjon og man kan ikke manipulere annet enn
fargeverdien.  Informasjonsmengden blir relativt stor,
avhengig av oppløsningen eller størrelsen på bildet som
bestemmer punktmengden.

Vektorprinsippet er enerådende i dataassistert
konstruksjon hvor man ønsker stor nøyaktighet og mulighet
til å manipulere geometriene.

Pixelbasert grafikk er dominerende i produksjon og
behandling av bilder. Skannede bilder og bilder produsert
ved raytracing er pixelbaserte. I grafiske illustrasjons-
programmer brukes prinsippene om hverandre.

Pixelbaser grafikk

Vektorbasert grafikk
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FREMSTILLING AV 3D- OBJEKTER
Tredimensjonale objekter fremstilles ved en datamodell i et
digitalisert rom definert av en x,y og z-akse. Skjermen er
derimot flat og ethvert punkt på skjermen kan defineres ved
hjelp av en x og y-akse. Det vil si at tredimensjonale
objekter må oversettes til todimensjonal informasjon som
kan vises på skjermen. Dette gjøres grovt sagt ved at
objektet prosjekteres på et virtuellt billedplan. Deretter må
vektorisert informasjon i billedplanet overføres til skjermens
billedraster. Dette er en ganske omstendelig
operasjon og er en av årsakene til at 3D-grafikk er ressurs-
krevende.

Objektene kan fremstilles på mange forskjellige måter mer
eller mindre realistisk.

TRÅDMODELLER
Objekter kan fremstilles som trådmodeller ved at flatene
representeres ved hjelp av streker.

Da det er endel forvirring rundt det engelske begrepet
“wireframe” er det nødvendig med en liten avklaring.
Begrepet er brukt både om 3D strekmodeller og om
representasjon av flater eller volumer ved hjelp av tråder.
Det er allikevel den sist nevnte bruken av begrepet som
synes å være dominerende. Jeg har derfor valgt å
forbeholde den direkte norske oversettelsen av begrepet til
denne bruken og skille på trådmodell og strekmodell.
Under selve arbeidsprosessen fremstilles ofte
geometriene som trådmodeller. Dette er den enkleste og
raskeste metoden. Når det gjelder splinesbaserte flater
(friformflater) i flatebaserte programmer representeres de
av et trådgitter med u- og v-retning. Fasetterte flater vises
ved at fasettenes kontur tegnes opp. Ved modeller som
består av splinesbaserte flater kan tettheten av u- og v-
trådene varieres for å gi en best mulig beskrivelse av flaten.
Volumer representeres ved linjer i hjørnene, ved
overgangen mellom features og ved å tegne opp
konturlinjer.

Ulempen ved trådmodeller er at ikke hele flaten er repre-
sentert visuelt. Hvordan flaten oppfører seg mellom de
enkelte trådene er ikke bestandig leselig. Fasetterte flater i
poligonbaserte systemer kan fremtre svært kantete hvilket
også forstyrrer leseligheten. Et annet problem er at det kan
være vanskelig å skille fra hverandre tråder som ligger bak
hverandre i rommet.

Det samme objektet
skyggelagt.(Shader eller
rendering)

Et objekt fremstilt som trådmodell
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Særlig komplekse modeller kan bli nesten uleselige.
Leseligheten kan forbedres ved å legge
forskjellige elementer på forskjellige lag (layers), og
deretter skjule de lag man ikke er interessert i .

En annen metode for å forbedre leseligheten av tråd-
modeller er fjerning av skjulte linjer.  Avhengig av software
er dette ofte en tidkrevende operasjon. Flatebaserte syste-
mer er mindre smidige i å frjerne skjulte linjer, mens volum-
systemer gjør dette ofte svært raskt.

En trådmodell med godt avpasset tetthet og eventuelt med
skjulte linjer kan gi en meget god fremstilling av
geometriene og er i mange tilfeller å foretrekke frem for en
dårlig fargelagt og belyst modell (shading).

Ved arbeidet med modellen er oppdatering av tråd-
modellen viktig for å beskrive forandringen vi er i ferd med
å foreta. Dette er spesielt viktig ved manuell modellering
ved hjelp av mus. De beste systemene har en så rask
oppdatering av modellen at vi opplever det som en
momentan respons, eller at oppdateringen skjer i “sanntid”.
De billigste systemene viser manipulasjonen representert
ved hjelp av en boks som omskriver objektet. Når
manipulasjonen er gjort oppdateres trådmodellen. Dette gir
dårlig kontroll med manipulasjonene. Bevegelse og
rotasjon av objekt eller kamera i sanntid er til stor hjelp for å
oppfatte et tredimensjonalt objekt på en flat skjerm, i og
med at vi er avskåret fra fokusering og vanligvis stereosyn.

Trådmodell av skistavtrinse.Skulte
linjer er fjernet.
 (stud. Geir Eide 1993)

Volumprogram. Model vist med alle
linjer synlig. Kun flatenes
ytterkonturer vises.

 Model vist med alle Skjulte linjer
stiplet og i gråtoner.
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OVERFLATER PÅ 3D- OBJEKTER
Fargelegging (shading) av flater er en god metode for å
evaluere flatenes form. En shading gir ofte en bedre
fremstilling av  komplekse geometrier enn en trådmodell.
Ulempen er at fargelegging er mere tidkrevende enn bruk
av trådmodeller. Den stadig økende bruk av de forskjellige
metodene for fargelegging er en av årsakene til at 3D-
brukere stadig krever raskere maskinvare.

Farge- og skyggelegging av tredimensjonale objekter
bygger på at objektene beskrives som fasseterte overflater
(polygoner) Grunnen til at vi ikke ser disse poligonene
vanligvis og at geometriene fremstår som glatte er at
programmet interpolerer fargene mellom de enkelte
poligoner. Dette gjelder også myke geometrier som bygger
på friformkurver (splines) Skyggelegging av slike objekter
er tyngre da flatene må omregnes til polygoner før de kan
skyggelegges. Grafikksystemers ytelse oppgies ofte i antall
polygoner pr. sekund som systemet er i stand til å tegne
opp.

Ved visualisering av flater og volumgeometrier er det
nødvendig å tenke seg at objektene er belyst på en eller
annen måte. Belysningen må på mer eller mindre realistisk
måte gjenspeile hvordan lysforhold opptrer i virkeligheten.
Flater med samme farge men forskjellig orientering i rom-
met må kunne skilles fra hverandre.  F.eks må de
forskjellige sidene til en ensfarget kube kunne skilles fra
hverandre ved simulering av et retningsbestemt lys som vil
tilføre de forskjellige flatene en lysverdi. Dette høres enkelt
ut men simulering av virkelige lysforhold er meget
krevende. Problemet er at ved belysning av kuben med kun
en lyskilde vil dens skyggesider ligge i fullstendig mørke og
dermed ikke synes. I naturen vil vi i de fleste tilfeller alltid ha
noe strølys som oppstår p.g.a. brytning av lyset i
atmosfæren og refleksjoner fra nærliggende flater.

Dette diffuse strølyset er imidlertid meget vanskelig å
simulere. For på en enkel måte å erstatte det naturlige
strølyset benyttes et allmenlys, (ambient light) som tilfører
en jevn lysverdi til alle geometrier. Dette lyset er i de fleste
tilfeller et fullstendig flatt, retningsløst lys som ikke gir
nyanser på de forskjellige flatene. For å kunne skille kubens
flater er det nødvendig å sette inn en eller flere lyskilder i
tillegg.

Model vist med skjulte linjer fjernet

Model vist med med shader.
Shading er som regel mindre
ressurskrevende enn fjerning av
skjulte linjer i volumbaserte
systemer og er ofte den vanlige
måten å se modellen på under
arbeide. (Realtime Shader)
(Birger Sevaldson SG Armaturen
AS 1999)
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Vi ser altså at simulering av lys er helt nødvendig for å
fremstille forståelige bilder av tredimensjonale gjenstander.
Det finnes mange prinsipper for simulering av lys, fra de
enkleste punktlyskilder til de mest avanserte med
generering av slagskygger og refleksjoner. Dess mere
realistiske metoder som brukes dess lenger beregningstid
krever de. Beregningstiden kan i ekstreme tilfeller bli svært
lang og det gjelder å finne en formålstjenlig og avbalansert
bruk av  de forskjellige lyssimuleringsmetodene. Felles for
alle metodene er at ingen av dem klarer å simulere virkelig-
heten på en fullgod måte.

Lysets virkning på flaten simuleres ved at flatene tilføres en
lysverdi. Dette kan gjøres på forskjellige måter som gir mer
eller mindre realistiske resultater.  Shadingen bygges opp
ved at flatene brytes opp i fasetter. Dette gjelder de fleste
shadingmetodene, også shading av splinesbaserte flater
("myke" friformflater). Fasettenes normalvinkel i forhold til
lysretningen bestemmer fasettenes lysverdi. For å oppnå
myke flater interpoleres fargene mellom alle fasetter som
har en større vinkel enn en definert terskel, mens kantene
mellom poligoner med en skarpere vinkel enn denne
terskelen beholdes som skarpe kanter. Interpoleringen av
fargene gjør imidlertid ingen forskjell med konturene på
objektet, noe vi kan se i lavpoligone modeller i for
eksempel spill.

I tillegg vil en del av shadingmetodene ha forskjellige funk-
sjoner for materialoverflater. Disse funksjonene simulerer
materialenes blankhet. Blankhet er i naturen et resultat av
materialenes evne til å reflektere lys. En matt flate vil spre
det reflekterte lyset mere enn en blank. Det er viktig å være
klar over at de forskjellige overflatemetodene  ikke
reflekterer noe lys men at de tilfører flaten lysverdier. Det er
altså ikke snakk om en reel simulering av hvordan lyset
oppfører seg i naturen. (Empiriske belysnings-modeller,
Grave/Peroche 94)

De mest avanserte systemer kan simulere forskjellige typer
lyskilder som spotlights, lineære lys (lysrør) og lysende
flater. Det er også mulig å velge lysets farge, regulere
spredning og en mengde andre egenskaper.

FLAT SHADING
Flat shading er den enkleste og raskeste av de brukbare
metoden for å visualisere geometrier ved hjelp av fargede

Kube belyst med ett almenlys som
gir dårlig distinksjon mellom to av
kubens flater

Kube belyst med en spot, et
punkltlys og et paralell-lys gir god
distinksjon mellom kubens flater

Kuben sett ovenfra (plan) i
trådmodell. Til venstre spotlys, til
høyre paralellys, nederst punktlys



36

flater. Den er rask fordi den dropper den nevnte
interpolasjon mellom poligonene. Fargene legges på i form
av plane fasetter. Dette gir et kantete uttrykk som kan virke
forstyrrende på formforståelsen. For hver fasett blir det
beregnet en lysintensitetsfaktor basert på fasettens normal
og lyskildens plassering i rommet. Dette gir en rimelig
lesbar fremstilling av geometriene.

GOURAUD
Gouraud shading utgjør skrittet bort fra en fasettert frem-
stilling av flatene. Ved å beregne en overflatenormal for
langt flere punkter i overgangen mellom tilstøtende fasetter
oppnåes det en myk overgang mellom fasettene.
(Interpolasjon) Gouraud shading har ingen funksjon for
høylys og en gouraud flate vil representere en matt
overflate.  Lambert er en variant av Gouraud.

PHONG
Phong shading er en videreutvikling av Gouraud som gjør
det mulig å fremstille mere presise høylys og forandre
egenskapene til disse. Dermed er det mulig å gjengi
blanke overflater. Blinn er en variant av Phong.

TEKSTURER
De forskjellige shadingmetodene fremstiller i seg selv kun
ensfargede overflater. Et unntak er at noen shadere kan gi
farger til egenskygger (incandensence) og høylys. Å legge
på teksturer som bildefiler på flatene er en utbredt metode
for å oppnå realistiske fremstillinger og gjengivelser av
materialer (texture mapping). Teksturene legges opp på
shaderen og kommer i tillegg til denne. De overstyrer
shaderens egenfarge.

For å produsere en blank mønstret overflate som f. eks.
blank marmor må det velges en shader som kan gjengi
blankhet ved konsentrerte høylys og dessuten gjengi
refleksjoner. I tillegg legges et marmormønster på i form av
en tekstur.  Dette mønsteret kan være et bilde av en virkelig
marmor eller det kan tegnes i et vanlig 2D tegneprogram
(pixelbasert tekstur). En annen metode for produksjon av
teksturer er på forhånd programmerte materialfunksjoner
som kan forandres til ønsket resultat. (prosedyrebaserte
teksturer, function map).

Flat Shading

Gouraud shading. Overgangen
mellom fasettene er interpolert.

Phong shading
Phong
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PIXELBASERTE TEKSTURER
Pixelbaserte teksturer baserer seg på at et pixelbasert
bilde legges på en tredimensjonal flate (mapping).
Pixelbaserte teksturer har den fordelen at de krever mindre
beregningstid ved fremstilling av bildet. De gir også
muligheter til å oppnå svært realistiske gjengivelser siden
det er mulig å legge på bilder av virkelige overflater. En
ulempe er at det lett oppstår synlige skjøter ved repetisjon
av teksturen for å dekke store flater. En annen ulempe er at
de krever stor lagringskapasitet ved lagring i et eventuelt
teksturarkiv.

PROSEDYREBASERTE TEKSTURER
Denne typen teksturer lages ved hjelp av program-
funksjoner som er en del av applikasjonen. Teksturene har
materialegenskaper som f.eks. tre, metall, stein osv. Ved å
manipulere forskjellige parametre kan teksturen forandres
til ønsket resultat.  Ved manipulering av en tretekstur kan
det dreie seg om årringenes farge, tetthet og jevnhet.
Fordelen ved prosedyrebaserte teksturer er at man i
prinsippet har et meget stort antall teksturer til disposisjon
uten at dette tar opp vesentlig lagringskapasitet. Dessuten
er det mulig å oppnå en mengde spesielle effekter som
ikke er mulige å oppnå med pixelbaserte teksturer. En
annen fordel er at de kan gjentas uten at det oppstår
skjøter. Ulempen er at de tar lenger beregningstid i en
billedproduksjonsprosess enn pixelbaserte teksturer.
Dessuten er det som regel arbeidskrevende å få til gode
teksturer da det ofte er en stor mengde parametre som må
bestemmes.

UJEVNHETER, BUMP OG DISPLACEMENT.
Det finnes to metoder for å lage ujevnheter. Bumpmapping
forandrer shaderen slik at den gir et inntrykk av ujevnheter
på overflaten. Overflatemønsteret bearbeides med hensyn
til eventuelle lyskilder. Det er altså selve fargevektoren som
forandres uten at flaten får en ujevnhet i geometrien.
Begrensningen er at bump ikke viser noen ujevnheter i
silhuett eller i skjæringer mot andre flater.

Displacement foretar en reel forflytning av flatens
shadergeometri, (poligonene som rendres). Selve
geometrimodellen blir ikke påvirket. Dette gir en ujevnhet
som synes i silhuett og ved skjæringer med andre flater.
Ulempen er at forflytningen er vanskelig å kontrollere, og
flaten må ofte flyttes fra sin opprinnelige posisjon for at
shaderen skal komme riktig.

Bumpmapping. Et
tilfeldighetsmønster (Vektorbasert)
er plassert på kulen. Legg merke til
at ujevnhetene ikke synes i siluett.

Displacement. Det samme mønsteret
som i figuren ovenfor. Displacement
gjør en sann forflyttning av den
rendrede flaten, men geometrien
påvirkes ikke.

Kombinasjon av teksturer.
Transparentmapping
(sjakkmønster), mapping av et
sjakkmønster på farge . Raytracing
med beregning av refleksjoner og
refraksjoner.
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Begge metodene forutsetter at et prosedyre- eller
pixelbasert mønster benyttes for å styre ujevnhetene. Et
sjakkmønster lagt på som bump vil gi et mønster hvor de
hvite feltene er mer eller mindre løftet og de sorte er senket.

TREDIMENSJONALE TEKSTURER OG VOLUM-
RENDERING
Tredimensjonale teksturer er teksturer som tar hensyn til
tredimensjonale volumers geometri. Det kan dreie seg om
strukturer som har en spesiell karakteristikk i forhold til
volumet slik som trestruktur med åringer som skal
orienteres riktig i forhold til geometrien.

Volumrendering er en metode for fremstilling av halv-
transparente materialer eller atmosfæriske fenomener slik
som skyer og røyk. Vanligvis legges en tekstur på objektets
overflate. Ved gjengivelse av f.eks. farget glass vil dette gi
en fargefeil i forhold til at glasset i virkeligheten får sterkest
farge der det er tykkest, hvilket selvsagt ikke vil kunne
gjengskapes med overflatebaserte shadere. Volumbaserte
rendering tar hensyn til objektenes tykkelse ved rendering
av halvtransparente materialer.

KOMBINASJON AV TEKSTURER
Det er forholdsvis vanlig at man kombinerer forskjellige
teksturer. F.eks. kan en transparent tekstur kombineres
med et fargemønster. La oss si vi vil ha en overflate som
består av ruter hvor annen hver rute er gjennomsiktig. Dette
oppnår vi ved å mappe et sjakkmønster på en
transparentfunksjon.

Kombinasjon av prosedyrebaserte
teksturer
Miljøvennlig havbruk.
(Gruppearbeid 4.år IFID 1993,
rendering og video Birger
Sevaldson)

Volumrendering. Øverst en flamme,
nederst en skyformasjon. Disse
eksemplene er gjort ved rendering
av en kule.
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De hvite feltene vil bli gjennomsiktige, mens de svarte vil
beholde gjenstandens egenfarge. Men som vi har nevnt kan
vi i tillegg legge på en tekstur som erstatter egenfargen,
enten en prosedyrebasert tekstur eller en pixelbasert tek-
stur. Så i de opake rutene kan vi legge på hvilken som helst
tekstur vi ønsker.

I avanserte programmer kan teksturer mappes på en
mengde forskjellige funksjoner, så som refleksjon,
transparentvirkninger, eller lyskilder. Et sjakkmønster som
er mappet på refleksjon vil gi matte og blanke ruter. Et
sjakkmønster på en lyskilde vil gi en rutete maskering av
lyset.

Så lenge programvaren har flere mappingfunksjoner slik
som egenfarge, transparentmapping, ujevnheter og
lignende kan vi kombinere disse. Noen programmer har
også muligheter til å legge flere shadere opp på hverandre
i lag. Vi kan da f.eks. legge flere transparentshadere opp
på hverandre. Dette gir tilnærmet uendelige muligheter.

Vanskelighetene med å finne frem til gode overflater består
som regel ikke i manglende muligheter, i hvert fall når det-
gjelder de avanserte programmene. Problemet er at man
skal finne frem i en stor mengde parametre som kan
kombineres slik at mulighetene blir svært store. Det er som
regel forbundet med en god del arbeide å lage gode
overflater og belysning som igjen danner grunnlaget for
gode bilder.

Sanntidsrendering. Modellen kan
flyttes og roteres mens rendering og
teksturer er på.
Fra "Ambient Amplifier" (Birger
Sevaldson og Phu Duong OCEAN
NORTH 2000.)
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HURTIG SHADING OG SANNTIDSSYSTEMER
Å gjengi objekter raskt med høyest mulig kvalitet kan bety
ganske mye i en formgivningsprosess. De fleste
programmene har en hurtigshader som er til bruk under
formgivnings- og konstruksjonsarbeidet som evaluerings-
verktøy. Disse hurtigmetodene kan selvsagt også brukes
for å fremstille det endelige resultat.

På kraftige systemer oppdateres shaderen automatisk hvis
vi gjør forandringer på objektene eller flytter kamera. Hvis
denne oppdateringen skjer meget raskt slik at bildet
oppdateres  flere ganger i sekundet kalles dette for
sanntidsanimasjon eller realtimeshading. Vi kan snu og
venne på objektet eller gjøre forandringer mens overflatene
er “på”.

Hurtigshadere er alltid et kompromiss mellom hurtighet og
kvalitet. Sanntidsrendering er en egen industri spesiellt
knyttet til spill. Det kommer stadig raskere grafikkort på
markedet, spesiellt designet for spill. disse kortene kan
gjengi sanntids refleksjoner og slagskygger, men dette er
oftest gjort ved at refleksjoner mappes på fra en egen
tekstur og er ikke simulering av refleksjoner fra
omgivelsene. Grafikkort til spill er svært billige samenlignet
med kort til profesjonelle arbeidsstasjoner. Dessverre
opplever man ofte problemer når man anvender slike kort til
DAK. De mangler Software Lisensiering, det vil si de er
ikke garantert for DAK systemene og må testes. Hvis man
har anledning til å prøve seg frem så kan dette imidlertid gi
svært billige og kraftige løsninger.

På de dyreste maskinene fra Silicon Graphics finnes et
konsept som kalles “Reality Engine”. Dette er en realtime-
shader som er svært rask, kan betjene meget store
modeller og som er i stand til å gjengi store poligon og
teksturmengder. Teknologien er avledet fra flysimulatorer og
lignende. Også SGI´s hardwareshader er av realtime typen
og gjengir pixelbaserte teksturer, transparente flater m.m.
Silicon Graphics 3D-grafikkstandard "Open GL" har blitt en
standard for alle avanserte grafikksystemer.

HØYKVALITETSBILDER
Hvis vi ønsker bilder med høyere kvalitet og oppløsning, og
dessuten ønsker å gjengi refleksjoner, slagskygger og
prosedyrebaserte teksturer tar billedproduksjonsprosessen
så lang tid at disse metodene stort sett anvendes for
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fremstilling av ferdige illustrasjoner, og lite som
evalueringsverktøy under formgivningsprosessen.
Resultatet blir en todimensjonal pixelbasert bildefil, nesten
som et fotografi av objektene.  I dag tar disse metodene fra
under ti sekunder til flere timer pr bilde, avhengig av
modellens størrelse, funksjonene som anvendes, valgte
parametre på funksjonene og bildets oppløsning. Maskin-
varen og programvaren er også avgjørende for hvor raskt
det går. Det er stor forskjell på programvare når det gjelder
hastigheten ved billedfremstilling. Oftest er det en sammen-
heng mellom tidsforbruk og kvalitet på bildene.

RAYCASTING
Raycasting gjøres ved at “stråler” fra øyepunktet (kamera),
prosjekteres gjennom et bildeplan på objektene. Altså går
man motsatt vei av det lysstrålene i rommet gjør. Dette
gjøres for å minske mengden med "stråler" som ville blitt
meget stor om man skulle beregne stråler for alle lyskildene
i en stor nokk tetthet. Det sendes en stråle fra øyet gjennom
hvert punkt på et virtuelt billedplan og punktet får den
samme fargeverdien som det punktet på det bakenforlig-
gende objektet som treffes. Dess større billedplan (høyere
oppløsning) dess flere stråler sendes, og dess lenger tid tar
prosessen.

Det er ingen gjengivelse av optiske brytninger eller skygge-
effekter fra transparente materialer. Slagskygger genereres
ved en enkel mapping av skyggen fra lyspunktet via
objektet, ned på bakenforliggende objekter.
Raycasting gir som regel god gjengivelse av teksturer, men
slagskyggene påvirkes ikke ved transparent mapping.

Raytracing. En pixel i billedplanet
påvirkes av mange stråler:
Refleksjoner, refraksjoner,
"skyggestråler".
(Fra Digital Design Media
William J. Mitchell
Malcolm McCulloch)
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Raytracing. Beregning av
slagskygger og reflekser.
Modell av digitalt lupesystem.
Prosjekt i samarbeid med
Jac.Jacobsen.
(Alias Studio
student Jan R. Kvaal 1994)

Prosedyrebaserte teksturer.
(student Per Finne 1993)

Prosedyrebaserte teksturer.
En gradient med flere farger kan
mappes på en shder på mange
måter. Her en "støyalgorytme" som
produserer et tilfeldig mønster.
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Raycasting er en rask metode som ofte er fullt anvendelig,
da generering av enkle slagskygger ofte er det viktigste
momentet for å beskrive en form. Raycasting egner seg for
rendering til animasjoner da den er rask.

RAYTRACING (Recursive Ray Tracing)
Raytracing er den mest utbredte metoden for produksjon av
noenlunde realistiske bilder. Det er egentlig ingen
prinsipiell forskjell på raycasting og raytracing. I likhet med
raycasting beregnes det vanligvis stråler fra kamera mot
objektet. Ved raytracing gjøres det et forsøk på å simulere
hvordan lysstråler oppfører seg i et rom, i forhold til et
øyepunkt.
(Transitional models, Grave/Peroche 94)

Imaginære lysstråler spores fra øyepunktet mot scenen. Når
disse strålene treffer et objekt reflekteres de eller
refrakteres i følge en del forenklede optiske parametre. Det
skytes også stråler fra treffpunktet på objektet mot
lyskilden. Hvis disse såkalte skyggestrålene treffer et annet
objekt på veien mot lyskilden ligger treffpunktet i
slagskyggen fra dette objektet. Vi får et “stråletre”
bestående av primær og sekundærstråler, som alle
påvirker fargen på kryssningspunktet i billedplanet.

Selv om raytracing gir bilder med meget høy grad av
realisme, er det lett å skjønne ut fra den ovenstående
beskrivelsen at raytracing fungerer meget annerledes enn
hvordan lys oppfører seg i virkeligheten. Det er også andre
begrensninger ved raytracing som det er viktig å være klar
over. Den mest merkbare mangelen er måten refleksjoner
fremstilles på. Refleksjoner fremkommer ikke som et
resultat av lysenergi som kastes tilbake fra en flate, men
nærmest som en slags mapping av omgivelsene på flaten.
Lys som reflekteres i et speil kaster ikke lyset videre på
andre objekter. Lys fremstilles som en vektor på flaten.

Matte flater reflekterer dermed heller ikke noe lys.
Det er gjort en del forskning på raytracing fra lyskilden.
Problemet er at mengden av stråler som kastes mot billed-
planet blir alt for stor. Derfor kombineres disse metodene i
noen systemer.Raytracing genererer flate pixelbaserte
bilder, hvilket gjør at raytracing er tungt å implementer i
sanntidssystemer, men vi ser at systemene er i ferd med å
nå et puinkt hvor dette er mulig.

Kombinering av radiosity og
raytracing.
Øverst: Radiosity algorytme.
I midten: Første gjøres en rendering
med radiosity og deretter en
rendering med raytracing. Speilet
viser et speilbilde av omgivelsene.
effekten gjenskapes av raytracing.
Nederst: Kombinert radiosity med
utvidete faktorer, og raytracing.
Lyset fra lampen reflekteres i speilet
og kastes tilbake på omgivelsene.
Effekten gjenskapes av radiosity
med utvidete formfaktorer.
(Francois Sillion, Liens,  Ecole
Normale Superieure, Paris)
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RADIOSITY
Radiosity er et forholdsvis nytt og lite brukt konsept. Lys
behandles som energi i steden for som en vektor på flaten.
Det taes også hensyn til hvordan denne energien påvirkes
når den treffer flater, basert på flatenes farger og material-
egenskaper. Dermed  kan vi gjenskape matte flater som
reflekterer lys. Radiosity gjør det unaturlige almen lyset som
er vanlig i raytracere overflødig. Almenlyset generes som et
strølys fra flatene slik det skjer i virkeligheten.

Svakheten er blant annet at vi ikke får speilrefleksjoner fra
blanke flater. Det er derfor en kombinasjon av raytracing og
radiosity som gir de mest realistiske gjengivelsene.
Metoden krever beregninger i flere omganger, og er
tidkrevende. Radiosity egner seg dårlig til animasjoner hvor
objektene forflytter seg, på grunn av den lange
beregningstiden. Derimot er det en velegnet metode for
gjennomvandring av modeller ved at den rendrede
modellen er i 3D hvilket gjør det mulig å vandre igjennom i
sanntid.
(Analytical approaches, Grave/Peroche 94)

Radiosity
(John Wallace, John Lin, Eric
Haines)
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Smooth Shading (interpolasjon)
Flat Shading

Phong Shading Transparens

Texture Mapping Ray Casting, Slagskygger

Ray Tracing, Refleksjoner Ray Tracing, Refraksjoner Etter Kim Baumann Larsen:
Placebo Effects
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Simulert Global Illumination Global Illumination

High Definition

Dephth of Field - kanal Alpha kanal
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KONSTRUKSJONSPRINSIPPER

KOORDINATSYSTEM
Alle 3D-programmer bygger på et imaginært rom som
beskrives ved hjelp av et kartesisk koordinatsystem, som
defineres ved hjelp av tre akser, X ,Y og Z. Disse står
rettvinklet på hverandre og krysser hverandre i et punkt,
origo. To og to akser danner tilsammen tre plan, XY, XZ og
YZ. Ethvert punkt i dette rommet kan defineres ved å
tallfeste xyz-verdiene. X-verdien angir avstanden fra yz-
planet, y-verdien angir avstanden fra xz-planet og z-verdien
angir avstanden fra xy-planet. De tre plan visualiseres ved
hjelp av et rutenett eller grid . Griden tjener som
orienteringsverktøy og som nøyaktighetsverktøy. (Gridsnap)

lokalt  koordinatsystem etablert på
den skrå toppflaten. Ved å benytte
seg av det lokale aksesystemet blir
det enkelt å konstruere den lille
kuben

Kartesisk koordinatsystem.
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Programmets basisaksesystem kalles ofte for global axis.
De fleste programmer har muligheter til å manipulere med
aksesystemet ved å lage nye roterte og forflyttede
aksesystemer.(local axis ) Disse brukes til deler av
konstruksjonen som ligger forskjøvet i forhold til det globale
aksesystemet .

Det finnes også andre koordinatsystemer. Vanlig er polare
koordinater. Polare koordinater defineres ved hjelp av en
eller to vinkelverdier og en avstand. Polare koordinater
brukes ikke som globalt aksesystem i applikasjonen. Men
de kan brukes lokalt i mange sammenhenger, for eksempel
for å definere en linje ut fra et kjent punkt eller plassere et
punkt i rommet. (Eksempel: Microstation) Sylindriske
koordinatsystemer brukes også kun lokalt. Koordinatene
defineres ved en høyde, en vinkel og en avstand.

Det globale aksesystemet tvinger oss til å tenke ut fra det
absolutte nullpunktet. Dette kan være tungvindt, da en ofte
må gjøre større eller mindre beregninger for å finne de
ønskede koordinatene. Ved hjelp av lokale aksesystemer
blir dette arbeidet lettere. Men det går også an å arbeide
med relative koordinater eller deltakoordinater. Dette er
koordinater som regner et hvilket som helst angitt punkt
som nullpunkt. Ved bruk av deltakoordinater kan man  taste
inn sanne verdier direkte, uten å foreta beregninger.

Moderne 3D applikasjoner legger mindre vekt på
koordinatsystemet og oppererer kun med delta-mål, det vil
si sanne mål på objektet, uavhengig av plasseringen i
rommet.

Sylindrisk og sfærisk
koordinatsystem. Disse systemene
brukes som lokale koordinat-
systemer når det er hensiktsmessig.
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KONSTRUKSJON AV 3D-OBJEKTER

Det er i prinsippet tre måter å fremstille 3D-modeller på
(i motsetning til 2D -DAK som består utelukkende av
strektegninger):

STREKMODELL: Dette er en strektegning i tre
dimensjoner hvor man tegner inn de strekene som er
viktige for å beskrive geometrien. Det finnes ingen
informasjon om flatene som beskrives av strekene og det
er ikke mulig å skyggelegge modellene eller fjerne skjulte
linjer, maskinere flatene eller gjøre beregninger. Strek-
modeller ble mye brukt før men er relativt lite bruk i dag,
men i de fleste 3D-applikasjonene brukes slike geometrier
som konstruksjonslinjer eller hjelpelinjer.

FLATEMODELL eller SKALLMODELL: Modellen bygges
opp av flater. Flatene fremstilles som trådgitter (friform-
flater), eller ved hjelp av poligone fasetter. Flatene kan også
visualiseres med lys og skygge (rendering, shading).
Flatene har ingen definert tykkelse og det er ingen data
som definerer hvordan flater henger sammen til å danne et
lukket objekt. I prinsippet finnes det ingen relasjoner mellom
enkeltflatene, med noen unntak: I mange flatemodellerings-
programmer kan man kontrollere tangens mellom
tilstøtende flater. Eksempler på rene flateprogrammer er
Rhino og Alias|Wavefront Maya og Studio. Selv om disse
også har enkle solids, så er disse programmene
grunnleggende basert på flater.

Ved konstruksjon av kompliserte dobbelkrumme geome-
trier er friform flatemodeller overlegne i forhold til volum-
modeller eller fasetterte flater. Slike friformflater er også
velegnet til maskinering.

VOLUMMODELL (solid ) :  Modellens masse (gods) er
definert, i motsetning til flatemodell som bare definerer
modellens overflater. Modellering skjer ved å legge
sammen eller trekke fra volumer, og eller ved å tilføre
egenskaper ("features") som ekstruderinger, hull,
avrundinger og lignende. Solidsmodeller brukes for å lage
modeller som oppfører seg mer som en tilsvarende
gjenstand ville gjort i virkeligheten. Man kan enkelt avlede
materialets volum og definisjon av materialtype er mulig
noe som anvendes i analyser.
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VOLUMMODELL. Modellen er
konstruere ved hjelp av to
grunnformer en kube og en
sylinder. Differansen (difference )
mellom kuben og sylinderen fjernes.
(Bolean operation) Sylinderen
fremstår ikke som noe legeme men
er her tegnet med stipplet linje.
Manipulasjon skjer enkelt ved f.eks.
skalere sylinderen for å få større
eller mindre hull.

 STREKMODELL. En kube med ett
hull vises i strekmodell ved hjelp av
19 rette linjer og to sirkler.  En
strekmodell tillater ikke
flateberegninger eller
skyggelegging og fjerning av
skjulte linjer.Strekmodeller er
utdatert i moderne DAK.

FLATEMODELL. Kuben fremstilles
i flatemodell ved hjelp av 7 flater.
(Fire kvadratiske flater, to
kvadratiske flater med hull og en
sylindrisk flate.) Flatemodellen
gjør det mulig å beregne flatenes
innhold og tillater skygge-legging
og fjerning av skjulte linjer.
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LINJER
Linjer danner i de fleste tilfellene utgangspunktet for
konstruksjon av tredimensjonal objekter. Det finnes i prin-
sippet fire typer linjer:

Rette linjer

Sammenhengende rette linjesegmenter. (Polylines)

Sirkel , ellipseformer, parabler og lignende
(Regelstyrte Geometrier)

Friformkurver (b-spline, NURBS )

Rette linjer kan defineres ved hjelp av kun to punkter,
endepunktene. 

Polylines er flere sammenhengende rette linjestykker.
Disse kalles førstegrads kurver og de har ingen kontinuitet
mellom segmentene. En fri kurvatur fremstilles ved hjelp av
en mengde segmenter hvor endepunktene ligger på
kurvaturen. Dess flere segmenter, dess nøyaktigere
tilnærming til kurvaturen. Det kreves en stor mengde
punkter for å beskrive en friformkurve og den blir nesten
umulig å manipulere. De aller fleste av dagens systemer
representer kurvaturer på andre måter enn ved hjelp av
polylines. Noen billige systemer har en editor hvor man
behandler en friformkurve ved hjelp av kontrollpunkter. Men
geometrien lagres som polylines. Slike systemer bør unn-
gås hvis målet er å konstruere objekter med friform som
skal formgis og manipuleres..

Sirkler og ellipser kan defineres ved henholdsvis et eller to
senterpunkt, radius og antall grader (åpningsvinkel) i
segmentet. Sirkler kan også defineres gjennom tre punkter,
senterpunkt og tangent eller med radius og to tangenter .
Slike geometrier hører til gruppen regelstyrte geometrier.

Friformkurver har det til felles at de benytter en eller annen
matematisk formel for å lage kurver med mer eller mindre
jevn flyt mellom et visst antall punkter. Poenget er å opprett-
holde en tangential flyt gjennom hele kurven. Det finnes flere
typer friformkurver. En type kurver som er vanlig i grafiske
applikasjoner er Hermite kurven. Tangentkreftene er
visualisert ved hjelp av to piler som peker ut fra hvert
kontrollpunkt.



52

Den mest vanlige gruppen friformkurver som anvendes i
DAK-programmer går under betegnelsen splines.
Begrepet splines (norsk: “Ri”) kommer fra båtbygging hvor
friformkurver ble konstruert vedhjelp av lange tre- eller
metallister  som ble spent fast i gulvet eller på tegnebrettet
ved hjelp av syler eller vekter. Vektene tilsvarer kontroll-
punktene som visualiseres på forskjellige måter i de
forskjellige programmene avhengig av hvilken type kurve
det er snakk om. Noen kurver har kontrollpunkter som ligger
på selve kurven. (Wilson-Fowler) Men de mest vanlige
typene har kontrollpunkter som ligger utenfor selve linjen.
Punktene har en viss “tiltrekningskraft” som påvirker en viss
lengde av kurven (span). Disse kontrollpunktene er viktige i
manipulasjon av objektene da de kan flyttes eller deres
“tiltrekkningskraft” kan forandres. De forskjellige typene
kurver reagerer forskjellig på manipulasjon. En vanlig
Bezier-kurve vil ved manipulasjon gi en global forandring av
kurven. Det vil si at forandringen påvirker kurven i hele dens
lengde. Dette kan være uheldig, da det ikke tilsvarer vår
naturlige arbeidsmåte. Ved forandringer og tilpassinger av
en friformkurve bearbeider vi kurvaturen suksessivt. Vi
begynner i den ene enden for å arbeide oss nedover. Vi
gjør oss ferdig med deler av kurven etterhvert. Vi ønsker
derfor en lokal forandring som er begrenset til et rimelig
område av kurven og som ikke påvirker deler av kurven
som vi har bearbeidet fra før. Dette blir delvis oppnådd ved
å kjede kurvesegmenter sammen. Problemet ved slike
segmenter er at de ha vanskelig for å opprettholde kontinui-
tet i skjøtepunktene.

B-splines er en type kurver som kan ha et ubegrenset antall
kontrollpunkter og som gir lokale forandringer ved manipu-
lasjon. Dette er derfor blitt den mest utbrette form for fri-
formkurver.

B-splines  må minst ha fire kontrollpunkter. Dette kan lettest
forståes ved å minne på at ved å forbinde to punkter får vi
en rett linje. Ved tre punkter får vi et sirkelsegment. For å
lage en friformkurvatur må vi ha minst fire punkter. I tillegg
kan vi ha informasjon om for eksempel tangentialrettninger
og krefter (Hermite) eller kontrollpunktenes tiltrekningskraft.

Antall kontrollpunkter per segment avgjør kurvens grad. En
førstegradskurve har to kontrollpunkter (Polyline). Kurvene
med fire kontrollpunkter er tredjegrads kurver.

Polyline. Approksimering av en
friformkurve.

Hermitekurve
Fig.nr.44
Fire forskjellige splines lagd ved
hjel av de samme åtte punktene.
Kontrollpunktenes (Control
vertices, CV‘s ) “tiltrekningskraft”
kan justeres og man oppnår dermed
et annet resultat. Fra øverst:
Wilson-Fowler minimum curvature /
Continous 2nd derivative / Bezier
spline / NURBS (non-uniform
rational b-spline).
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En spesiell type b-splines kalles for NURBS. (Non Uniform
Rational B-Splines). I tillegg til vanlig b-spline funksjonali-
tet, gir NURBS også mulighet for  å forandre kontroll-
punktenes vekt og til multiplisering av kontrollpunkter. Øking
av kontrollpunktenes vekt gir krappere bøy på kurven.
Multiplisering av kontrollpunkter gir skarpe knekker i kurven.
Dette gir flere muligheter ved manipulasjon og også gjør at
man kan klare seg med færre  kontrollpunkter.

Splines kan representeres på forskjellige måter i et DAK-
system, da det er mulig å konvertere kurvene mellom de
forskjellige representasjonene. I en del grafiske
tegneprogrammer presenteres kurvene for brukeren som
Hermite, mens de internt blir lagret som Bezier-kurver, som
er leselige for PostScript format. I DAK-programmer kan
brukeren bli presentert for flere forskjellige
representasjoner. Det er derfor ikke altid så lett å finne ut
hvilken type matematikk programmet benytter seg av. Det
er imidlertid viktig å være klar over hvilken type representa-
sjon programmet benytter internt, og om dette samsvarer
med det vi ser på overflaten. Det er en fordel om den in-
terne representasjonen er NURBS, hvilket er den mest
generelle.

Sammenlignet med polylines gir splines mange fordeler.
De er lette å manipulere. Ved å flytte, eller forandre vekten
til et kontrollpunkt påvirkes en avgrenset del av kurven,
mens resten opprettholder sin kontinuitet. Det er mulig å
sette inn flere kontrollpunkter for detaljeringer. Et hvilket
som helst punkt på en splines-flate kan defineres, selv på
friformflater beskrevet ved hjelp av et minimum kontroll-
punkter. Splines er datamessig effektive og objekter repre-
sentert ved splines krever mindre lagringsplass.

Et av verdens ledende miljøer innen utvikling av spline-
teknologi er her i Oslo. Her samarbeider Inst. for Informatikk
ved UiO og Senter for Industriforskning (SINTEF-SI) om
videreutvikling av teknologien.

Endel software støtter ikke ekte friformkurver men bryter
disse opp i rette linjestykker. Dette gjelder f.eks. Autodesks
filoverføringsformat DXF.  Filoverføring via dette formatet
umuligjør overføring av friformflater og kurver som skal
brukes i videre manipulasjoner. Derfor foretrekkers i de
fleste tilfeller andre overføringsformater som for eksempel
IGES.

Tangenter og normal på en NURBS

Ofsetkurve. Den øverste kurven har
en god approksimasjon.
Ofsetkurven har flere
kontrolpunkter enn originalen.
Nederst en ofsetkurve med dårlig
aproksimasjon. (Likr mange
kontrolpunkter som originalen)
Tallene angir avstand i mm. I
midten en ofsetkurve som har
vrengt seg, da avstanden til
originalkurve overstiger inner
"radius"



54

Tre NURBS med like
kontrollpunkter og forandring av
vekt (i midten), og multiplisering
av kontrollpunkter (nedrest)

Et span er det området som
påvirkes av et punkt.

FASETTERTE FLATER (POLIGONER)
Flater kan fremstilles ved hjelp av poligone fasetter (tre-
fire- femkanter) på lignende måter som en polyline fremstil-
ler en friformkurve. Fasetterte flater defineres ved hjelp av
poligonenes hjørnepunkter. Hvis en ønsker en relativt nøy-
aktig definisjon av flatene må poligonene ikke være for
store. Dette innbærer at antall poligoner blir stort og
modellene kan bli svært “tunge” å håndtere, og at de krever
stor lagringsplass.

Faseterte flater er i prinsippet svært tungvindte å model-
lere. Manipulasjonen er begrenset til å flytte hjørnepunktene
til poligonene, hvilket resulterer i spisse og kantete former.
Poligoner kan i motsettning til splines ikke inneholde infor-
masjon om for eksempel tangens til tilstøtende flater.
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Mange programmer som bygger på faseterte flater har
friformfunksjoner, som gjør det mulig å manipulere flatene
som om de var definert som ekte friformflater. Det er viktig
å være klar over at disse friformegenskapene kun
anvendes til selve manipulasjonsprosessen og at friform-
dataene ikke tilføres objektene men at disse representeres
internt som fasetterte flater.

Poligoner er mindre egnet for maskinering, da poligoner
altid vil være en approximert tilnærming til geometrien.

Når det gjelder simulering (CAE) er det imidlertid i mange
tilfeller store fordeler forbundet med bruk av fasetterte flater.
Bruk av denne teknologien går under betegnelsen FEM/
FEA. (Finite Element Method / Finite Element Analysis)
Strukturelle analyser, statiske og dynamiske analyser ,
termiske analyser og lignende er områder hvor fasetterte
flate- og volummodeller blir brukt.

Produksjon av fysiske modeller ved hjelp av Rapid
Prototyping bygger også på fasetterte flater.
Splinesbaserte flater må oversettes til fasetter for bruk i
FEM-analyser og Rapid Prototyping.

Polygone flater er dessuten svært raske å rendre, noe som
gjør dem overlegne i alle slags sanntidssystemer, fra Spill til
VR. Også i film og video produksjon er poligonmodeller
nyttige på grunn av den korte renderingstiden.
Visualiseringssystemer baserer seg helt på poligoner og
har utviklete manipulasjons og editeringssystemer som
tillater å behandle poligone flater tilnærmet som
splinesflater. (3Dstudio Max, FormZ).

Fassetert flaterepresentasjon.
Lampearmatur. Design GRID for
DEFA
(Konstruert på Form-Z av BS.)
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Et viktig poeng er at det er lett å oversette splinesflater til
poligoner, mens det er svært vanskelig å oversette
poligoner til fornuftige splinesflater. Årsaken er at
splinesflater bygges opp rundt en analytisk tenkemåte som
krever at profiler definerer flatenes form og begrensninger.
Det har hittil ikke lykkes å produsere programvare som kan
simulere denne intellektuelle tankeprosessen og selv i dyre
spesialiserte systemer må dette gjøres manuelt.
Splinesflater er dermed geometrier med mere innebygged
informasjon. Formmessig kan det noen ganger være en
fordel med poligoner, rett og slett fordi denne måten å
representere geometrier på¨er mere homogen.

NURBS flate.

To forskjellige approximeringer av
NURBS flaten i form av poligone
flater. Fra "Ambient Amplifiers"
(Birger Sevaldson og Phu Duong
OCEAN NORTH 2000)
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SPLINESBASERTE FLATER
Splinesbaserte flater beskrives av et trådgitter (mesh )
med to sett tråder. Disse skilles fra hverandre ved
betegnelsen U og V hvor U kan sammenlignes med
renningen og innslaget i en vev. U og V-verdiene represen-
terer flatens koordinatsystem som vanligvis spenner fra 0 til
1, hvor punktet v 0.5 / u 0.5 er på flatens topoligiske
midtpunkt. Dette innebærer at et hvilket som helst punkt på
flaten kan defineres, selv på flater som er konstruert med et
minimum av kontrollpunkter. Punktene ligger implisitt og
kan deriveres fra splines geometrienes matematiske
definisjon. Det vil si at ved hjelp av et fåtall punkter kan vi
avlede et uendelig antall punkter, eller kun de punktene vi
trenger, for eksempel til maskinering av flaten med datastyrt
fres. Flatene kan meget lett manipuleres. Manipulasjonen
skjer ved flytting av et eller flere kontrollpunkter (tilsvarende
manipulasjon av splines-linjer). Resultatet blir en forandring
med myke og naturlige overganger.

Kontrollpunktene inneholder informasjon om tangentenes
retninger. Tangentialkreftene kan manipuleres og man
oppnår en meget god styring av flaten ved hjelp av relativt
få punkter. Splinesbaserte flater krever langt mindre lag-
ringsplass enn tilsvarende fasetterte flater. En annen fordel
er at det er mulig å beregne kontinuitet mellom tilstøtende
flater.

U ov V rettning . Flaten har et
startpunkt og U og V koordinatene
har en skala fra 0 til 1. på denne
måten kan ethvert punkt på flaten
defineres nøyaktig. Det vises også
tangentene og normalen avledet fra
tangentene i et punkt.
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Enkel sweep av en kurve langs en
profil

Denne flaten er lagd ved hjelp av
åtte splines som fungerer som
spanter i en båt.

Figuren viser en flate bygd mellom
to splines.(ruled surface).
Dette er enkelkrumme flater da den
konstrueres ved rette linjer mellom
de to baselinjene.
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Rotasjonsflater brukes bl.a. til
former som tilsvarer dreide
gjenstander. Utgangspunktet er en
profilkurve som tilsvarer et halvt
snitt gjennom gjenstanden. Denne
roteres rundt en valgt akse.

Ekstrudering. En profil kjøres langs
en linje. I eksemplet her er en sirkel
ekstrudert langs en spline.
Ekstrudering langs en romlig
friformkurve resulterer i vridning
av profilen slik som i dette
eksemplet.

Birail.
Konstrueres som en sweep mellom
to profiler og med to
ekstruderingslinjer
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Flater bygges opp ved hjelp av linjer på flere måter:
- to eller flere linjer etter hverandre (som spanter i en båt).
- mellom tre eller fire linjer som danner omrisset til flaten
- ved å rotere en linje
- ved å ekstrudere en profil (linje) langs en eller to linjer.
- ved å ekstrudere en eller flere profiler langs en linje og en
eller flere styrelinjer.

Linjene fungerer som konstruksjonsgeometrier for flaten og
inngår ikke direkte som en del av den ferdige flaten.

Et annet prinsipp er å benytte eksisterende flater for å
konstruere nye. Her kan nevnes:

blend : Overgang mellom to flater som “blandes” slik at
en ny flate med kurvaturkontinuitet oppstår.

offsett : Ny flate som har konstant avstand til den
opprinnelige flaten.

fillet  : Avrundet flate i skjæringen mellom to flater.
trim : Beskjæring av flater ved hjelp av andre flater

eller linjer.

GEOMETRISKE GRUNNFORMER
De fleste programmene har et sett av geometriske
grunnelementer (Regelstyrte geometrier, Analytic Surfaces
eller Primitives) som plan, sirkel, kube, kule, sylinder og
torus (smultring). Slike regelstyrte geometrier er lett å
definere med et minimum av informasjon. Disse kan brukes
til å bygge nye elementer ved boolske operasjoner (se
volummodellering), eller trimming. De kan også manipule-
res ved skalering og ved manipulering av kontrollpunkter
dersom de er beskrevet som splinesflater..

VANLIGE PROBLEMER
Et av de største problemene ved splinesbaserte flater er
glipper mellom tilstøtende flater. Slike glipper finnes mellom
flatene uansett, da det er snakk om approximeringer innen
en angitt toleranse.  Glippene bør ikke bli for store da dette
vanskeliggjør eksport til solidsprogrammer.

Offsetflater approksimeres i forhold til den opprinnelige
flaten. Dette medfører at offsettflaten vanligvis har et mye
større antall kontrollpunkter  enn utgangflaten, for å oppnå
tilfredsstillende nøyaktighet. Geometriske grunnformer som
sirkler og sylindre er vanskelig å representere helt nøyaktig
som splinesflater.

Dette er en boundary, d.v.s. flaten
defineres ved hjelp av flatens
ytterlinjer.
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Fillet er en overgangsflate mellom
to flater. Den kan ha fast eller
variabel radius. Her en fillet
mellom to sylindre hvor deler av
den minste sylinderen er trimmet
bort.

Offset-flate. Avstanden mellom den
opprinnelige flaten (øverst) og den
nye flaten er lik, målt normalt  på et
hvilket som helst
punkt.Datamengden i offsetflaten er
øket betraktelig for å oppnå en
akseptabel approksimasjon av
normalavstanden mellom flatene.

To eller flere flater kan kobbles
sammen på mange måter. Her er
vist en blend-funksjon hvor de to
opprinnelige flatene blandes til en
ny buet flate. Blandingen kan
styres til å innbefatte hele
originalflater eller deler av en
eller begge flater.
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Trimmet flate. Den opprinnelige
flaten (stipplet) er beskjært med en
spline og en sirkel.  Flater kan
trimmes mot linjer som prosjekteres
på flaten eller mot andre flater
(surface intersection ).  En trimmet
flate vil alltid beregnes  ut fra den
opprinnelige flaten hvorav det
trimmede arealet trekkes fra.

Manipulasjon av en geometrisk
grunnform (primitive eller analytic
surface). Den opprinnelige kuben
er ved hjelp av skalering, rotasjon
og flytting av CV‘s bearbeidet til en
helt ny form.

N-sided surface.
Flatekonstruksjon mellom et ulikt
antall tilstøtende flater. Den nye
flaten er satt sammen av flere
flatelapper.
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KONSTRUKSJONSPRINSIPPER FOR
VOLUMMODELLER

Et alternativ til flatemodeller er å representere geometriene
slik de opptrer i virkeligheten, det vil si med tykkelse og
volum. Slike fullt ut definerte geometrier kalles på engelsk
for "Solids".

Flate og volummodeller representerer to forskjellige
konstruksjonsprinsipper. Ved bruk av flater føyes disse
sammen til en hel modell. Ved bruk av volumer legges det
til og skjæres det bort materiale. Denne prosessen ligner
mer på fysisk modellbygging og blir ofte sammenlignet
med å bygge en modell i leire.

Dette er imidlertid en svært haltende sammenligning.
Volummodellering krever en analytisk tankegang. Man
begynner gjerne med enkle analytiske flater og avleder
objektet fra disse. Vanskelighetene består i å smelte
objektene sammen på en organisk måte.

All fysisk modellbygging er direkte motsatt fra denne
prosessen. Det er svært vanskelig å modellere nøyaktige
analytiske flater i leire eller et annet materiale. Organiske
overganger er nesten ikke til å unngå og det er i tillegg
vanskelig å definere disse overgangene nøyaktig.

Volummodeller blir ofte konstruert etter prinsipper som
kalles Boolske operasjoner. Betegnelsen er en analogi til
grunnprinsippene i den Boolske algebra som er en av
hjørnesteinene for moderne digital datateknologi.

Skissen viser de tre vanlige
prinsipper for manipulasjon av
volumer ved hjelp av boolske
operasjoner. Volumene, en kubisk
form og en sylinder, er plassert slik
at de overlapper hverandre.
Fra venstre til høyre:
Union, differanse og interseksjon.
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Volumene føyes sammen eller trekkes fra hverandre.
Grunnfunksjonene i boolske operasjoner er:
Union, Differanse og interseksjon.

Union: Volum A pluss volum B. De to volumene slås
sammen til et volum.

Differanse: Volum A minus volum B. Man skjærer bort en
del av et volum ved hjelp av et annet volum.

Interseksjon: Man står igjen med det volumet som dekkes
av både volum A og volum B.

Ved å gjenta disse operasjonene i stadig nye steg kan man
konstruere komplekse objekter.  Detter krever en viss
tilvenning til tankegangen og man må tenke like mye i
tomrommenes former som på selve objektets form. I
arkitektursammenheng er dette en interessant problem-
stilling og må kunne sees på som verdifullt i prosessen.

Gjentatte boolske operasjoner medfører at konstruksjonen
blir organisert i et hierarkisk system hvor forløpet i
konstruksjonen kan registreres som en tidsbasert prosess.

De fleste moderne programmene har beveget seg litt bort
fra boolske operasjoner og bruker mere "features".
Features er et sekkebegrep for en rekke funksjoner som for
så vidt inkluderer funksjoner som er beslektet med boolske
operasjoner. Features baserte modeller er matematisk
lettere og egner seg mye bedre til parametrisering enn
modeller basert på boolske operasjoner.

Flatemodeller har ingen informasjon om på hvilken side av
flaten godset befinner seg eller om modellen mangler en
flate. Når man modelerer med solids er det umulig å lage
modeller som ikke er komplette, det vil si beskriver et helt
og lukket volum. Dette er en fordel for konstruksjons-
prosessen frem mot produksjon og for oppdatering av
modellene, men flatemodellene gir en frihet til å lage
"umulige" geometrier, som kan være et potensiale i en
tidlig kreativ fase.

Volummodeller kan også lette beregning av volumene og
masse, men dette har i dag mindre betydning da det er
utviklet gode metoder for å beregne volumer også på
flatebaserte modeller.
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Volumer kan beskrives på flere forskjellige måter, og det er
ikke lett å forstå hvilke prinsipper de forskjellige
programmene anvender seg av. Man vil i praksis oppleve
stor forskjell i hvordan forskjellige applikasjoner håndterer
volumer. Metodene kombineres og volumer kombineres
med flater. Dette gjør det ikke enklere å forstå hva som
ligger bak og dermed bedømme kvaliteten til geometriene.

REPRESENTASJON AV VOLUMER

Det finnes tre hovedgrupper av volummodeller:
Boundary representasjon
Konstruktive solide geometrier
Oppdeling av rommet (Voxel , Volume Element)

BOUNDARY REPRESENTASJON (B-REP)
Volumenes overflate beskrives av flater og regelstyrte
geometrier. Det etableres datastrukturer for å beskrive
relasjonen mellom de forskjellige elementene. Enkelt sagt
må det finnes informasjon som beskriver hvilke flatekanter
som deles mellom flere flater, hvilke punkter som er felles
og lignende. Fordelene er at forskjellige typer geometrier
kan kombineres i samme model, det er enkelt å beregne
volumer, og visualisering er enkelt. Ulempene er at det er
vanskelig å foreta boolske operasjoner. B-rep er i dag
enerådende i Volumbaserte DAK systemer.

KONSTRUKTIVE SOLIDE GEOMETRIER
Analytiske elementer beskrevet som solider legges
sammen for å beskrive et volum. Fordelene er at det er

Octree

Voxelrepresentasjon

Konstruktive solide geometrier

Boundary representasjon
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Hierarkisk struktur i
konstruksjonen av et objekt.
(Fra Digital Design Media
William J. Mitchell Malcolm
McCulloch)

enkelt å gjøre boolske operasjoner og konstruksjonen er
enkel. Ulemper er vanskeligheter ved beregning av volumer
og vanskelig å visualisere objektene, dessuten er fom-
friheten svært begrenset. Lite brukt i dagens systemer.

VOXEL-representasjon
En teoretisk enkel måte å beskrive volumer på er å dele inn
rommet i små kuber, eller atomer som enten er slått av eller
på. Disse elementene kalles Voxel (Volume Element).
Dette kan betraktes som en paralell til pixelbaser grafikk.

Problemet er at for å oppnå en akseptabel nøyaktighet må
“atomene” være svært små hvilket resulterer i enorme
datamengder, som gjør modellene svært vanskelig å
manipulere. Datamengdene kan reduseres ved å etablere
octree strukturer.

Fordelene ved denne type representasjon  er enkle boolske
operasjoner, og at konstruksjon og visualisering er enkelt.
Ulempene er at transformasjoner er vanskelige og det er
ressurskrevende å beregne volumer.

VOXEL representasjon brukes i vitenskaplige
visualiseringsprogrammer.
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FEATURES
Volummodellene kan tilføres features, det vil si egenskaper,
som hull, avrundinger og lignende. Disse opptrer som egne
dataobjekter som kan flyttes, roteres, skaleres eller
kopieres. Features gjør modelleringsprosessen enklere.
Det kan også tilføres mål og begrensninger (constraints) for
eksempel radius og dybde på et hull. Disse kan i
parametriske sytemer forandres ved å angi nye tallverdier
som gjør at geometriene forandrer seg tilsvarende.

Tallverdiene og eller geometrienes form og plassering kan
linkes til andre verdier eller geometrier slik at det oppstår
relasjoner som styrer formene. Dette er svært nyttig hvis
man skal gjøre forandringer eller oppdateringer av desig-
net. Det medfører imidlertid også ofte store problemer, ved
at reglene man benytter ved opprettelse av relasjonene
begrenser mulighetene for forandringer. Relasjonene kan
være vanskelig å holde styr på og ofte vil forandringer
resultere i uventede og uønskede resultater.

En fordel ved parametriske solids er at de ikke tillater
geometrier som ikke er mulig å produsere. Det vil si flater
som krysser seg selv eller glipper og hull mellom flater.
Slike "ulovlige" geometrier er de flatebaserte systemenes
store svakhet.  Slike feil resulterer i stort merarbeide ved
forandringer eller ved produksjon av for eksempel modeller
til Rapid Prototyping.

Volumsystemenes rigiditet i forhold til feil kan imidlertid i en
skissefase eller ved konseptuelt arbeide oppleves som en
hindring.

Features:
Solid som utgangspunkt,
Hull, fillet, shell, protrusion eller
extrude boss, draft(slippvinkel)
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VARIOMETRISKE SYSTEMER
Parametrisk konstruksjon gjør det lettere å utføre
forandringer innenfor på forhånd definerte regler og
begrensninger. Ulempen er at designeren blir tvunget til å
jobbe med modellen ut fra hvordan den ble konstruert, og
ikke direkte ut fra hvordan modellen er i øyeblikket (explicit
modelling).  En komplisert parametrisk modell kan være
svært vanskelig å modifisere hvis det blir nødvendig å
fravike de angitte begrensningene. Man må huske hele
hierarkiet av constraints og "låse" opp modellen på riktig
sted.

Problemene med å definere relasjoner har ført til at de
fleste systemene i dag tillater en viss grad av valgfrihet i
forhold til om man vil benytte seg av relasjoner eller ikke.
De krever heller ikke at alle geometrier er fullt ut definert,
slik for eksempel Pro Engineer krevde i tidligere versjoner.
Dette gir muligheter til å ambulere mellom parametrisk og
eksplisit modellering. Denne type egenskaper ble i begyn-
nelsen av nittitallet kalt "Variometriske systemer". Egen-
skapen er i dag en selvfølge og begrepet har dermed
forsvunnet.

HYBRID-MODELLERING
Et program som baserer seg kun på solids modellering har
klare begrensninger når det gjelder konstruksjon av friform-
geometrier. På den annen side gir mulighetene ved
boolske operasjoner og/eller features rask og enkel kon-
struksjon av objekter uten friform. Det er derfor etterhvert
blitt vanlig at flate- og volumprinsippene kombineres på en
eller annen måte.

Flatemodellering brukes enten som styringsgeometrier
eller som designunderlag i begynnelsen av prosessen.
Dette kalles "Hybridmodellering".

CATIA er et av de systemene som i dag har kommet lengst
i å kombinere avanser features basert modellering med
fullverdig flatemodellering.

I den siste tid er boolske operasjoner i ferd med å for-
svinne og de fleste systemene er i dag utelukkende
fetures-basert. Årsaken må tilskrives de matematiske
problemene som boolske operasjoner forårsaker og at
features gir øket fleksibilitet.
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PARAMETRISK KONSTRUKSJON

Parametrisk konstruksjon, basert på relasjoner mellom
konstruksjonsskisser, geometrier og de forskjelige delene i
en sammenstilling,  gjør det i prinsippet mulig å forandre et
hvilket som helst trinn i konstruksjonen på hvilket som helst
tidspunkt. Nøyaktige mål kan settes, etter at delen er kon-
struert som en skisse. Konstruksjonen kan målsettes på
strategiske punkter og ved inntasting av nye verdier vil
konstruksjonen oppdateres.

Det kan også legges på såkalte constraints, det vil si
begrensninger. Vi kan fastsette vinkelen mellom to linjer,
eller bestemme at de skal være parallelle.

Typiske relasjoner og constriants i skisser er:
Horisontal / vertikal
paralell / perpendikulær
Tangent og symmetri og så videre.

Typiske relasjoner i 3D-geometrier:
forhold mellom plasseringen og størrelsen på features,
kopiering, repetisjon og speiling av features, skalering.

Relasjoner mellom geometrier er ofte at profilen til en
skisse avledes av en kant fra en eksisterende geometri.
Dette innebærer at hvis den opprinnelige geometrien
forandres, så forandres også den nye skissen og dens
avledete geometri.

Sammenstilling i et solids
program. De enkelete delene
ligger i hver sin fil og
Sammenstillingsfilen tar seg av
posisjonen og relasjonen mellom
delene. Den er i seg selv ikke
spesielt stor. Følgende deler
finnes i denne sammenstilling:
Skjerm, Lyskilde, Kloinnerskall
og ytterskall, Fjærer, festestang.
Klemme til strømskinne.
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Partametrien gjør at forandringer i
teorien blir enkle. I dette eksemplet
forandres kanten på skjermen.
Denne formen er konstrurt fra en
skisse som ligger relativt tidlig i
konstruksjonsrekken.Denne skissen
kutter av kanten av skjermen til
ønsked form. Ved editering av
skissen "rulles" konstruksjonen
tilbake til det stadiet da skissen ble
tegnet (nr2 til høyre). Skissen
forandres (nr3) og modellen
beregnes på nytt (rebuild).
Selv om denne forandringen er
gjort i selve part filen oppdateres
sammenstillingen. (Øverst til
venstre opprinnelig sammenstilling,
nederst til venstre oppdatert
sammenstilling)
(Solid Works
Birger Sevaldson 1999)
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ASSEMBLY ELLER SAMMENSTILLING

I Solids programmer etterlignes fysisk virkelighet på flere
måter. Blant annet blir hver del i et objekt definert i sin egen
fil (Part) , som deretter blir samlet i en Sammenstilling
(Assemlby). Delene kan ha innbyrdes relasjoner som gjør
at tilstøtende deler oppdateres hvis det gjøres forandringer
på en del. Tankegangen gjør også at standarddeler kan
lagres og brukes om igjen.

Delene samles i assembly ved å beskrive hvordan de
settes sammen (eng: Mating). Ved "mating" angis om
flater skal være paralelle og om de skal ligge tett sammen
eller med en avstand. Sylindrisk flater kan "mates" ved å
angi at de skal være konsentriske.

Man kan også legge inn begrensninger (constraints) som
for eksempel begrenser hvor mange grader en del kan
dreie rundt en akse, eller hvor langt den kan bevege seg
langs en akse.

Eksoplodert fremstilling av
assembly. De to innvendige
"kloene" er identiske. I praksis er
det samme del som er hentet inn i
Assembly to ganger og matet
forskjellig. For tilpassing mellom
den indre og yttre klo er det gjort
en boolsk operasjon hvor den
ytre klo trekkes fra den indre.
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Hvis en del "mates" riktig vil den ved manipulasjon av
assembly oppføre seg som en tilsvasrende fysisk model
ville gjort.

Volumgeometrier gir mange fordeler i forhold til
flatemodeller. Det er lett å beregne kollisjoner mellom deler
og dermed finne ut hvordan de passer sammen. Det er
også lett å generere snitt da det er definert i modellen hvor
det er materiale og hvor ikke.

I assembly er det dessuten lett å lage ekspoloderte
tegninger. Mating-relasjonene kan defineres slik at
objektenes posisjon forflyttes, samtidig som den
opprinnelige posisjon bevares slik at de er lett å bringe
sammen igjen.

Arbeidstegninger genereres tilnærmet automatisk og de
oppdaterer seg begge veier, det vil si hvis det gjøres en
forandring på 3D modellen, oppdateres arbeidstegningen
og vise versa. Dette er ikke så rart hvis en tenker på at
arbeidstegningene kun er en spesiell måte å se 3D
modellen på. Forskjellige projeksjoner og snitt kan
genereres og perspektivtegninger legges inn alt med
relasjonene i behold. Målsetting kan hentes ut fra
parametriene. I praksis vil det allikevel være noe arbeide
med tegninger for å få dem slik man vil.

Arbeidstegning generert fra 3D
solids modell. Snitt skravering og
målsetting genereres tilnærmet
automatisk.

Visuele snitt gjennom 3D
modeller er lett å fremstille i
systemer basert på Solids.
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TIDSLINJE
Parametyrisk konstruksjon med etablering av relasjoner
impliserer en tidsdimensjon i oppbygging av designet. I de
fleste solids programmer kan man manipulere rekkefølgen
ved å klikke og dra objekter  i tidslinjen med markøren.
Tidslinjen gjør også at man kan flytte features frem og tilbake
og stokke om rekkefølgen. Selvfølgelig kan ikke en feature
som er avhengig av en annen (Parent / Child relation) settes
inn foran denne. Et hull i en kube kan ikke settes inn foran
kuben da den er definert i forhold til kuben.

Tidslinjen er også svært nyttig for å rulle opp en konstruksjon
for å forstå hvordan den er laget.

Ekstrudering

Kutt

Hull

Shell

Rekkefølge:
Kutt, Shell, Hull.

Rekkefølge:
Shell, Kutt,Hull.

Rekkefølge:
Hull,Shell,Kutt.
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VANLIGE PROBLEMER
Et hovedmoment i bruk av DAK er at man oppnår større
grad av nøyaktighet. Programmene er også som regel
meget nøyaktige i forhold til de krav som normalt stilles til
arbeidsunderlaget. Matematisk sett er de imidlertid
unøyaktige og omtrentlige. Denne omtrentlige tilnærmingen
blir kalt “approksimering”. Resultatet er at f.eks. en sirkel
tegnet ved hjelp av en spline ikke er helt korrekt. Splinen`s
bane har små avvik fra den korrekte sirkelbanen. Denne
unøyaktigheten befinner seg som regel langt innenfor den
toleransegrensen man vanligvis opererer med, men
allikevel forårsaker dette ofte problemer. Ved noen
operasjoner (trimming, prosjektering av linjer på flater osv.)
kan unøyaktigheten bli  stor. Problemene er tydeligst ved
håndtering av dobbelkrumme flater. Disse unøyaktighetene
har som regel ingen betydning ved  visualisering men kan
forårsake problemer under maskinering av flatene og ved
eksport til for eksempel Rapid Prototyping.

Et annet problem er at programmene ofte inneholder en
mengde forskjellige geometrityper og matematiske
modeller for disse, som gjerne brukes om hverandre. En
operasjon som fungerer på en type geometri fungerer ikke
på andre typer, eller operasjoner som involverer flere
objekter fungerer bare hvis disse er av samme type. Et
eksempel er bruk av volummodeller og flatemodeller
sammen hvor boolske operasjoner og trimming vanligvis
ikke går om hverandre.

Volummodellering kan ofte oppleves som mere problema-
tisk enn flatemodellering, på grunn av at den som nevnt
tidligere, ikke tillater geometrier som ikke er mulig å produ-
sere i fysisk materiale. Dette gjelder spesiellt flater som
skjærer seg selv og hvor dermed inner og yttersiden av
geometrien blir diffusert.  I mange volumsystemer merkes
denne begrensningen spesielt ved uthuling (shelling) av
objekter og andre operasjoner (slik som fillets) som er
basert på offset beregninger. Systemene klarer ikke å løse
offset-problemet og nekter å gjennomføre operasjonen.

Det krever ofte inngående erfaring og kunnskap av brukeren
for å bli kjent med alle disse forholdene, men parametriske
modeller vil i lengden være tidsbesparende i bruk i forhold til
ren flatemodellering. Produktutvikling innebærer en megnde
forandringer underveis som gjør at parametriske hybrid-
modeller  uten tvil er å foretrekke.
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KONSTRUKSJONSMETODER

Ved bruk av 3D-programmer vil man støte bort i mange
problemer når det gjelder modellering og konstruksjon av
objekter. Noen av disse er spesifikke for de enkelte
programmer. Andre er generelle og vil finnes igjen i alle
programmer med tilsvarende matematisk representasjon.
Forskjellen på programmene består i hvor mye arbeidet
som er lagt ned i å omgå disse problemene.

KONSTRUKSJON AV ROMLIGE KURVATURER

I 3D- programmer tegner man egentlig stort sett i to
dimensjoner. Musen beveger seg på et plan og skjermen er
todimensjonal. Man tegner på et konstruksjonplan som kan
flyttes, eller man tegner i de tre globale plan og forflytter
geometiene i den tredje aksen hvis nødvendig. Kurver som
beveger seg fritt i rommet er derfor ikke så enkelt å tegne.
Hvis man kjenner enkeltkoordinatene kan disse tastes inn.
Dette er imidlertid svært tidkrevende og vanskelig å kon-
trollere. Det er mere vanlig å tegne kurvaturen i et plan, for
eksempel sideriss. Deretter skifter man til toppriss og
forflytter kontrollpunkter. I en slik manøver er det viktig å
flytte punktene i rettvinklet linje i forhold til sideplanet, da
profilen ellers vil miste sin opprinnelige form sett fra siden.
En fin måte å tegne slike kurver på er å tegne et sideriss
og et toppriss/frontriss. Disse linjene brukes til å konstruere
flater som skjærer gjennom hverandre. Ved å generere en
interseksjonslinje vil man få den romlige kurvaturen man er
ute etter. Metoden er velegnet når man har et skisse-
underlag som er skannet. Det er også mulig å tegne en
flate og en kurvatur og prosjektere kurven ned på flaten.

Interseksjonslinje mellom to flater.
(venstre-view)
De samme flatene er vist nedenfor i
perspektiv

Interseksjonslinje mellom to flater
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Noen programmer har egne funksjoner for å prosjektere to
kurvaturer sammen til en 3D-kurvatur. Den nye kurvens
"anatomi" er som regel forandret i forhold til originalene.
For å få den til å passe til begge profilene legges det inn
flere kontrollpunkter enn i originalen. Et hovedprinsipp i all
flatemodellering er å holde antall kontrollpunkter på et
minimum. Det samme gjelder her.

FLATEKONSTRUKSJON:
KONSTRUKSJON AV HJØRNER

Et sentralt problem i flatekonstruksjon er konstruksjon av
hjørneflater som oppstår mellom tre eller flere møtende
kanter med avrundinger med varierende radius.

Hjørner mellom tre rettvinklede kanter med lik
avrundingsradius:
Slike hjørner kan enkelt konstrueres ved å plassere hjørne-
flatene først. Hjørneflaten beskriver en åttendels kule.
Avrundingens flater kan avledes fra kulens grenselinjer og
de tilstøtende flatene konstrueres til slutt. Dette gir en
robust og tett konstruksjon da det ikke anvendes trimmede
flater og fillets. Hvis delen skal maskineres bør hjørneflaten
bygges på annet vis da en kuleflate har en degenerert side
som vanskeliggjør produksjon av verktøybaner. (Se i
avsnittet "Fra digital til Fysisk Modell")

Hjørner mellom tre tilstøtende kanter, to kanter med lik
radius:
Hjørnet konstrueres lettest ved konstruksjon av en fillet
mellom to flater og trimming av disse. Konstruer en flate
som beskriver den avvikende avrundingen med tilstøtende
flater.

Konstruksjon av hjørne mellom tre
kanter med to like radiusser og en
avvikende radius.
Øverst: konstruksjonsflaten .
Nederst: ferdig konstruksjon med
fillet og trimming av flatene.

Strekmodell som utgangspunkt for
hjørnekonstruksjon.
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Konstruer flaten som skjærer gjennom denne og lag en fillet
med definert radius som beskriver kantene med lik radius
og hjørneflaten. (Fig.nr.)

Hjørner med tre tilstøtende kanter med ulik radius:
I programmer som ikke har spesielle hjørnefunksjoner er
det best å konstruere opp en strekmodell som beskriver
alle grenselinjene mellom flatene. (Fig.nr.)
En annen metode er å konstruere fillets mellom de tre
tilstøtende flatene, og prosjektere trimmelinjer på fillets.
Deretter konstrueres hjørneflaten ved hjelp av trimmelinjer.

Det er også mulig å konstruere tre fillets på vanlig måte.
Den første vil da bli for lang. Denne kan slettes og
konstrueres om igjen, og deretter konstrueres hjørneflaten
ved hjelp av filletenes endekurver. (Fig.nr. )

Automatisk hjørnekonstruksjon
Man angir radius og variasjoner i
disse. programmet genererer selv
hjørneflatene. (Alias)

"To skritt frem et tilbake"
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Friformhjørne med ikkesirkulære
overgangsflater. Tegn profiler som
projekteres ned på flatene.
Profilene er tredelt for hver sin fillet
og for hjørneflaten.

Kjed sammen
projekteringsprofilene og trim
flatene mot disse.
(Microstation)

Konstruer fillets og hjørneflate.
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Konstruksjon med basis i toppriss
og sideriss. Profilene brukes til
flatekonstruksjon og
overgangsflater mellom disse lages.



80

Det enkleste er programmer med automatisk hjørne-
konstruksjon. Dette er etterhvert blitt vanlig i avanserte
programmer. Hjørneflater genereres mellom fillets med
varierende radius. (Fig.nr. Men ofte ender man opp med de
gode gamle manuelle metodene for å få det akkurat slik
man vil ha det.

En annen mulighet for konstruksjon av friform overgangs-
flater er å prosjektere kantkurvaturene til filletten ned på
flaten å bygge overgangsflatene ved hjelp av disse.
(se fig.nr.)

For å unngå synlige overganger mellom fillet og flate ønsker
vi ofte å benytte ikke-sirkulære fillets eller friformfillets.
Friformfillets gir oss mulighet til å manipulere avrundingens
snitt. Dette snittet kan varieres fra fas (chamfer) til skarp
kant og alle mellomformene. Dessuten er friformfillets ikke
avhengig av en konstant radius eller en radius som varierer
mellom to endepunter, men kan variere fritt i forhold til
avrundingens grenseprofiler.

Hvis programmet ikke har innebygde frifomfillets må disse
bygges ved hjelp av profiler. Profilene må da ha kurvatur-
kontinuitet til tilstøtende flater.

Avansert flatemodellering.
Busseter (stud. Sigbjørn
Windingstad 1993)

Avansert flatemodellering.
Telefon . Detaljen viser friformfillets
som skjærer over flere flater (stud
Ivar Grødal 1992)
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KONTINUITET MELLOM FLATENE
Den største fordelen ved flatebaserte programmer eller
moduler er at man kan gå ned i flatenes geometri og
kontrollere denne på et detaljert nivå. Dette gjelder ikke
minst kontinuitet mellom flatene.

I de aller fleste tilfellene gir ikke vanlig tangens fra en rett
eller svakt buet flate til en sirkulær flate et godt resultat.
Overgangen mellom flatene vil synes. Derfor er det gammel
lærdom fra håndverkerfag slik som møbelsnekkring at man
trenger en overgangsradius.

Alle 3D-programmer kan lage fillets eller roundings, men
forbausende mange kan ikke lage annet enn sirkulære
avrundinger (fillets).  I noen av disse (f.eks. Rhino) kan man
kompensere for dette ved å bruke "blend" i steden.

Avrunding mellom to flater.

Øverst en vanlig "fillet" som lager
en sirkulær avrunding med tangens
mellom flatene og avrundingen.
(G2-kontinuitet) Dette lager en
synlig kant mellom den flate
geometrien og den sirkulære
avrundingen. Denne vil synes like
mye i det ferdige produktet som på
den viste rendering.

N eders en "blend" som lager en
gradvis overgang fra flate til
avrunding. (Curvature eller G2-
kontinuitet)
(Eksempler fra Rhino)
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Forskjellige grader av kontinuitet.
Øverst: G1
Midten: G2 (Tangens)
Nederst: G3 (Kurvatur)
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MANIPULASJONSPRINSIPPER

Manipulasjon av eksisterende objekter kan foregå etter
forskjellige prinsipper. Prinsippene er her ordnet etter en
skala som går fra manipulasjon direkte på matematikken til
manipulasjon ved hjelp av virtuelle verktøy.

Manipulasjon av matematikken.
Denne typen manipulasjon foregår ved at man forandrer
verdier som har direkte innflytelse på den matematiske
beskrivelsen av geometrien. Et eksempel er forandring av
vekten til et kontrollpunkt i en NURBS. Verdiene kan tastes
inn ved  å initiere en kommando. Det er imidlertid mere
vanlig at programmene har grafiske fremstillinger av
parametrene som kan styres ved hjelp av for eksempel
slidere.

Manipulasjon av kontrollpunkter.
Forandring av geometrien foregår ved flytting av punkter
som er sentrale i definisjonen av geometriene. Et eksempel
er forflytting av kontrolpunkter (CV´s eller "Poles") i en
NURBS. Kontrollpunkter kan forflyttes ved manuell flytting
ved hjelp av mus, eller ved inntasting av koordinater.

Manipulasjon av konstruksjonsgeometrier.
Forandring av geometrien foregår ved forandring av de
elementene som  opprinnelig er benyttet til konstruksjon av
geometriene. (Konstruksjonshistorie) Dette kan være
profiler eller flater.

Manipulasjon ved hjelp av virtuelle verktøy
Manipulasjon foregår ved hjelp av verktøy som ikke direkte
gjenspeiler matematikken i geometriene, men som er
tilpasset brukeren. Eksempler er "skjeletter" (spine) som
brukes mye i animasjon, "håndtak" som brukes i
manipulasjon av kurvaturer (curve editor i Alias Studio) og
rammeverk som benyttes i friformmodellering av polygone
flater. (gamle Wavefront) En annen variant er virtuelle
verktøy som dytter eller løfter flaten (Maya)

Manipulasjon ved hjelp av parametre.
Manipulasjon skjer ved hjelp av forandring av beskrivende
målsetting og andre "constraints" som vinkler, tangens og
paralellitet. Eksempler er parametrisk og variometrisk
konstruksjon.
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Manipulasjon ved hjelp av hjelpeobjekter.
Manipulasjon foregår ved hjelp av geometrier eller andre
objekter som benyttes til å påvirke og styre forandringene.
Eksempel er konstruksjon av polygone flater basert på
prosedyrebaserte eller pixelbaserte teksturer. (Alias Stu-
dio) Et annet eksempel er manipulasjon ved hjelp av flater,
kurvaturer eller punkter. Eksempel er Alias Studio Claymate

Manipulasjon av flere punkter
samtidig

Manipulasjon av flere punkter ved
hjelp av et punkt.
Påvirkningsområdet defineres ved
antall forutgående og etterfølgende
punkter i U og V rettning



85

"Syvende far i huset".
Facelift algorithmen utviklet på
SINTEF i Oslo gjør det mulig å
bruke data fra en flate, (øverst til
venstre) for å legge på detaljer på
en annen flate (øverst til højre).

En annen metode er å manipulere en flate ved hjelp av
andre geometrier. Disse kan være både kurver og flater.
Fordelen er at forandringen av flaten kan gjøres på en plan
flate eller ved hjelp av en enkelt profil og deretter overføres
til den opprinnelige flaten som kanskje fra før er krum eller
dobbeltkrum. Metoden kan også brukes for å justere flater
etter oppmålte eller innskannede profiler.

På SINTEF i Oslo forskes det mye på denne teknikken og
de har forfinet den slik at det er mulig å tilføre flater svært
detaljerte strukturer.

Manipulasjon ved hjelp av en
profil. Flaten kan aldri tvinges til å
følge profilen nøyaktig.
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MANIPULASJON AV FLERE TILSTØTENDE FLATER

De store problemene møter man ved manipulasjon av
objekter som består av flere flater. Slike objekter kan
relativt enkelt skaleres og roteres, forutsatt at alle delene
har samme pivotpunkt. (Objektenes rotasjons-, skalerings-
og forflyttningspunkt) I noen programmer settes pivotpunktet
for hver gang man gjør en manipulasjon, og informasjonen
om pivotpunktet knyttes ikke kontinuerlig til objektene som
en egenskap. I andre programmer har hvert objekt lagret
informasjon om pivotpunktets plassering. Dessuten lagres
informasjon om objektets rotasjon og forflyttning i forhold til
det globale aksesystemet. denne informasjonen må
samordnes for eksempel ved gruppering av objektene, før
manipulasjonen foretas.

Sammensatte objekter kan også skaleres ut av
proporsjoner. Dette kan imidlertid være problematisk. Hvis
vi for eksempel har en stol med runde ben og vi vil gjøre
denne noe bredere ved ikke-proporsjonal skalering, vil
benenes snitt bli ovale. Vi må da skalere enkeltdelene for
seg og forflytte benene i riktig posisjon.

Et annet problem er manipulasjon av flater som har
tangential kontinuitet mot tilstøtende flater. Avanserte
programmer har ofte funksjoner som opprettholder og
oppdaterer tilstøtende flater ved manipulasjoner. I enklere
programmer må man rekonstruere hele eller deler av
objektene, på grunnlag av konstruksjonsprofilene som er
brukt.

Ekstrudering med
"konstruksjonshistorie"
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Overgangsflate mellom en flate og
to flater. Ved forflytting eller
modellering av en flate oppdateres
overgangsflaten.

Opprettholdelse av kontinuitet skjer ved at flatens
"konstruksjonshistorie" lagres. Det vil si at flaten "husker"
hvordan og av hvilke profiler den er konstruert. Når disse
profilene forandres vil flaten oppdateres. Konseptet brukes
i mange sammenhenger. Ved ekstrudering av en profil kan
de opprinnelige profilene forandres. Hvis man forandrer
ekstruderingssporet vil objektet forandre seg uten at selve
profilen (tverrsnittet) forandres. På denne måten kan man
for eksempel skalere en rørkonstruksjon ut av proporsjon
uten at rørenes profiler blir ovale. Metoden kan også brukes
ved konstruksjon av andre typer flater hvor man ønsker å
bruke de opprinnelige konstruksjonsprofilene for
manipulasjon. Ved trimming av flater kan man i noen
programmer manipulere trimmelinjene og flatene
oppdateres ved hjelp av "konstruksjonhistorie".
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MANIPULASJON AV PARAMETRISKE MODELLER

Ved parametriske  modeller gjøres de fleste forandringer
problemfritt og modellene oppdateres automatisk.
Diameteren på en avrunding kan tastes inn på nytt, lengden
på en linje i den første skissen kan forandres.

Men siden mange geometrier er avledet av tidligere
konstruerte geometrier så kan det oppstå problemer. Hvis
vi sletter et objekt med en avrunding så vil avrundingen ulik i
flateprogrammer også slettes.

Hvis vi sletter geometrier i en skisse og erstatter dem med
andre geometrier kan vi få problemer fordi relasjonene blir
brutt. I eksemplet er den første skissen forandret radikalt
ved at en elipse er byttet ut med en splines-profil.
Avrundingen (markert med blått) har mistet sin
utgangsgeometri. Den er blitt "foreldreløs" problemet
markeres med et rødt merke i features-treet. Vi må angi på
nytt hvilken kant som skal rundes.
Kuttet med sin avrunding har derimot ingen problemer da
det er definert ut fra et midt plan og med en bestemt
dimensjon, altså uavhengig av forutgående geometrier.
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Direkte formgiving.
Med virtuelle verktøy kan man
"slipe ned" og "sparkle" overflaten
manuelt.
Øverst Alias|Wavefront Maya
Sculpt har en markør som følger
flaten og en mengde parametre som
gjør det mulig å manipulere flatene
på en kontrollert måte.
Midten: RP-modell av manuelt
formet objekt.
Nederst FreeForm, et system som
gir Force Feedback når verktøyet
treffer den virtuelle flaten
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DIREKTE FORMGIVNING

Ibegynnelsen da designere begynte å bruke 3D program-
mer var det mye snakk om hvordan det ultimate design-
programmet burde være. Felles for de fleste var et ønske
om at 3D-programmet skulle ligge mest mulig opp til den
måten å arbeide på som designerne var vant til fra før. En
ting er at en slik konservatisme i forhold til media er lite
konstruktiv, da vært medium gir en unik mulighet til å få til
ting som kun er mulige med dette mediet. En annen ting er
at det viste seg som så mange gange før i datamaskinens
historie, at det tilsynelatende enkleste var tilnærmet umulig.

I begynnelsen beskrev man 3D systemers fortreffelighet
ved å sammenligne dem med for eksempel arbeidet på en
leiremodell. Som tidligere nevnt var slike sammenligning
svært haltende, men de ble (mis-) brukt fordi selgerne
visste at designere drømte om en minst mulig smertefull
overgang til digitalt arbeide. At dette også inbefattet en
vegring mot nye muligheter var det få som snakket om.

Etterhvert når mediets egenart bundet opp mot måten man
definerer geometriene matematisk har sunket inn i stadig
nye generasjoner med formgivere, har man heller begynt å
se på mulighetene mediet gir på mediets premisser.

Ironisk nokk så har utviklingen av software og ikke minst
hardware gjort den gamle 80-talls drømmen mulig, men få
benytter seg av mulighetene i dag.

Det finnes noen få systemer som  simulerer sandpapir og
sparkelmasse på en digital måte. Ett av dem er
Alias|wavefront Maya som har et verktøy som heter Sculpt
Tool. Dette er en markør som følger overflaten på et 3D
objekt og som kan løfte eller semke flaten på en kontrollert
måte, Markøren kan modifiseres når det gjelder form og
størrelse og funksjon. Den kan også brukse sammen med
for eksempel en WACOM trykkfølsom penn som da styrer
radius og dybde intuitivt. Systemet fungerer utmerket både
på poligone geometrier og splinesflater. På de sistnevnte
er man avhengig av å legge inn flere isoparmer med
kontrollpunkter der man pønsker mer detaljert modellering.

Et system som drar dette lenger er "FreeForm" som har
hardware med force feedback som forsterker følelsen av å
jobbe med et fysisk materiale.
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EVALUERING AV FLATER OG OBJEKTER

Evaluering av geometriene er avgjørende når man arbeider
med virtuelle tredimensjonale objekter fremstillt på en flat
skjerm noe som gjør at man kun får en begrenset mulighet
til å virkelig oppfatte nyanser i formen. Det er også en
begrensning i hvor komplekse geometrier man kan fårstå
ved å se de bare i et todimensjonalt bilde.

Når man er avskåret stereosyn er man desto mer avhengig
av de andre evnene vi har for å oppfatte tredimensjonalt
rom. De viktigste i denne sammenhengen er overlappinger
og bevegelse. Det er derfor svært viktig at programmene
har meget gode og raske sanntids skyggelegging
(shading) og at det er mulig å arbeide direkte med
modellene i forskjellige modus. Noen ganger er det best
med en fremstilling av isoparmer (kurvaturer på flatene) da
disse best fremstiller formen, andre ganger er det en fordel
med skyggelegging. Fordelen med shading er at
geometrier som ligger bag gjemmes og at det er lettere å
oppfatte helheten ved komplexe sammenstillinger. Ved
design av svært komplekse geometrier er fysiske modeller
det eneste som gir en bra nokk feedback.

Shading med muligheter til å stille inn lyssetting og høylys
på objektene er essensielle. Shading gir også en
fremstilling av flatene som erfaringsvis er til å stole på, som
vil tilsvare opplevelsen av formen i det fysiske objekt. .

Stereo-syn kan simuleres ved hjelp av for eksempel et
system som Chrystal Eyes. Systemet baserer seg på en
brille med flytende krystaller som lukker høyre og venstre
glass annen hver gang synkronisert med PCens skjerm,
som viser et bilde for hvert øye vekselvis. Slike systemer
har ikke blitt utbredt i daglig bruk, selv om de har vært på
markedet til en relativt rimelig pris i mange år. Årsaken kan
være at de ikke gir et tilfredstillende stereoskopisk syn
som kan sammenlignes med det å observere et
tilsvarende fysisk objekt. Passive systemer, slik de brukes i
for eksempel I-MAX gir en bedre effekt, men er mye dyrere
i innkjøp og derfor sjelden brukt i produktutviklings-
sammenheng. Halden Virtual Reality Center har et slikt
system som brukes til design av kontrollrom.
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Taktilitet er selvsagt enda en helt sentral sans for å evalu-
ere form. Med fingertuppene kan vi registrere ujevnheter
som er umulig for øyet, særlig på matte flater. Rapid
Prototyping er derfor helt sentralt for å evaluere digitale
geometrier. De gir oss en sann visuell og taktil tilbake-
melding. For evaluering av komplekse geometrier er vi
også avhengig av fysiske modeller.
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Trådmodell som
evalueringsverktøy. Ved å øke
antall tråder som representerer
flaten kan denne evalueres på en
god måte.

Evaluering ved rendering. Vanlig
rendering av rimelig god kvalitet er
et godt evalueringsverktøy.
Spesielle renderingteknikket kan
avsløre ujevnheter i flatene ved at
fargekoder brukes til å skille
konkave og konvekse flatepartier
fra hverandre.

EVALUERING AV FLATER
Evaluering av flater kan som nevnt gjøres med den vanlige
shaderen eller ved å vise flaten i trådmodell. Ved phong
rendering med høylys er fllaten lettere leselig enn ved matt
rendering. (Gouraud). Justering av høylys og andre
parametre på shaderen er vikig for å få best mulig
fortløpende tilbakemelding på modellering.

I noen tilfeller er ikke den løpende evalueringen bra nokk og
vi vil gå inn å eksaminere flatene nøyere. En enkel måte å
gjøre dette på er å generere snittlinjer. I mange
programmer finnes det spesielle evalueringsverktøy. De
fleste av disse legger på en shader som fremhever
ujevnheter grafisk.
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Evaluering av kontinuitet mellom
to tilstøtende flater. Avvik angis ved
streker i skillet mellom flatene.

Evaluering av kontinuitet mellom
to tilstøtende flater. Avvik angis ved
streker i skillet mellom flatene.

Evaluering av kontinuitet mellom
to tilstøtende flater. Evaluering
basert på Gauss kurvaturer som
viser "sadelformede" og
"kuppelformede" områder på flaten
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FORMANALYSE
Formanalyse kan være et hjelpemiddel som letter arbeidet
med konstruksjon av 3D-modeller. Mange konstruktører
tenker gjennom hele konstruksjonsprosessen med papir og
blyant før de setter i gang. Dette er i bunn og grunn ikke
noe annet enn en formanalyse på DAK-programmets pre-
misser. På den annen side påvirker DAK-programmene
vår forståelse av form. Som formgivere bør vi være eksper-
ter på form og en analytisk forståelse av objektene vi arbei-
der med.

Formanalyse kan være mangt. Vi kan for eksempel
analysere form i forhold til estetiske, strukturelle,
semantiske, kulturelle og teoretiske / historiske aspekter.

I croquistegning prøver vi ofte å gripe formens hoved-
struktur, og visualisere de “kreftene” og “bevegelsene” som
finnes i formen. Eller vi kan prøve å finne frem til formens
karakteristiske trekk ved å overdrive dem, en slags
karrikatur. Det finnes et utall innfallsvinkler i den raske
skisse. Skissen er en abstraksjon, men “sann” i det den
fremhever en eller flere utvalgte egenskaper ved modellen.

Den type formanalyse som vi gjør når vi arbeider med
3D-programmer dreier seg mere om hvordan formen er
bygd opp strukturellt. Vi prøver å finne ut hvilke enkelte
formkomponenter som inngår i objektet, for å gjøre det
mulig å konstruere dette på en lettest mulig måte.  Det er
altså en mere logisk og objektiv måte å analysere form på.
Denne prosessen ligner på den formanalysen som gjøres
ved analytisk akttegning.

Formanalyse av fot.
(Fra Die Gestalt des Menschen
Gottfried Bammes)
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Vi kan fremstille kroppens romlige forhold ved å bryte
denne ned i geometriske grunnformer. Dette er også en
abstraksjon, men allikevel “sann” da den beskriver de
romlige forhold i kroppen på en gjenkjennelig måte. Med
vår kulturelle bakgrunn har vi lett for å gjenkjenne geome-
triske grunnformer som kule, kube og sylinder. De geome-
triske grunnformene er sentrale for vår formforståelse. Det
er de eneste formene som er navngitt, alle andre former
beskriver vi ved hjelp av analogier som "bølgeform" eller
"dråpeform" eller metaforer, som skarp, myk, slapp, spent.

Formanalyse i sammenheng med 3D modellering og kon-
struksjon må forståes ut fra de to hovedkonseptene for
konstruksjon:  flater og volumer. Begge metodene har klare
forbindelser med eksisterende formteori. Denne forbindel-
sen er klarest for volummodellering.

Cheryl Akner-Kolers beskrivelse av
tre hovedprinsipper for
sammenføying av legemer.
Formteoretikere utvider vår
forståelse av form, her ved innføring
av begrepene "aktiv" og "passiv".
Cheryl Akner-Kolers beskrivelse er
direkte overførbar til
volummodellering på
datamaskiner.

Noen få analoge former:
Bølgeform,dråpeform og eggform.
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Kubistene var pionerer i forstolkning av våre omgivelser
som geometriske grunnformer. Dette konseptet ble rendyr-
ket av de russiske konstruktivistene på 20 og 30- tallet. Det
er et fascinerende slektskap i tankegang og begreper
mellom konstruktivistene og moderne volummodellering-
sprogrammer. Iakov Chernikov brukte begreper som
"penetration", "embrassing", "clamping", "integration",
"mounting" og "interlacing". Flere andre teoretikere har
forsøkt å utvide vår forståelse av form ved å introdusere nye
systemer og begreper. Problemet er at det er vanskelig å
etablere generelle og klare regler som faller naturlig. Det er
hittil ingen som har fått gjennomslag utover det rent teore-
tiske plan. Solidsmodellering vil føre til at begrepene union,
interseksjon og differanse og features som cut og
protrusion, muligens vil innarbeides i større grupper
formgivere. Formteoretikere som Cheryl Akner-Koler
utvikler de konstruktivistiske ideer videre.

Cheryl Akner-Kolers skjema for
forståelse av former i grenseland
mellom geometrisk og organisk
form.

(motsatt side)
Iakov Chernikovs forslag til
typifisering av konstruktiv form.
Fra øverst: "Mounting",
"Embrasing",
"Integration"
"Clamping"

Peter Eisenmann
konseptuelle diagrammer til
Guardiola House.
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Det synes som om 3D volummodellering har en innflytelse
på denne utviklingen, samtidig som teoretikere tilfører en
dypere forståelse av problematikken.

Den samme tankegangen gjorde seg også gjeldende hos
noen dekonstruktivistiske arkitekter på 80-tallet. Et eksem-
pel er Peter Eisenmanns konseptuelle diagram for
Guardiola House. Konseptet innebærer bruk av de tre
boolske begrepene, union,  interseksjon, differanse. (Peter
Eisenmann var bruker av det volumbaserte programmet
FormZ).

Så lenge vi holder oss til former som direkte er avledet fra
de kjente grunnformene har vi et begrepsapparat som gir
en god forståelse av form. Problemene oppstår når vi
begynner med friform, organiske former former som
oppstår ved forvrengning av grunnformene.

Hvordan skal vi begrepsfeste, klassifisere og analysere
slike former? Skal en gitt form forståes som en avledning
fra en grunnform eller som en selvstendig kategori? Vår
tegnetradisjon tilsier at alt, selv en så kompleks form som
menneskekroppen skal forståes som avledninger fra
grunnformene. En slik tilnærming har imidlertid begrenset
verdi og kan oppleves som et dogme som hindrer andre
tilnærminger. Så snart vi beveger oss inn i en friere
formforståelse nærmer vi oss flatemodellering som
konstruksjonprinsipp. Vi bør derfor også utvikle en forstå-
else for formanalyse basert på analyse av overflatens
forløp.

Former som ikke umiddelbart kan gjenkjennes som grunn-
former er innen 3D- verdenen enkelt betegnet med sekke-
begrepet friform. Vi trenger imidlertid en dypere og mer
detaljert forståelse for at formanalysen kan være til hjelp i
formgivningsprosessen på data.

3D-programmererne har ut fra nødvendighet definert en del
formtyper for hvilke vi hittil ikke har hatt noen almen
akseptert terminologi.  Mange av oss har allerede adoptert
begrepet friform som en generell betegnelse på former
som ikke umiddelbart lar seg klassifisere ved hjelp av
grunnformene. Ved beskrivelse av fysiske objekter bruker vi
CAD-begreper som rotasjonsflate, boundary  og fillet. (selv
i norsk dagligtale).
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Dette skjer særlig ved analyse av formen i forbindelse med
konstruksjon på 3D, men spranget til å anvende disse
begrepene i dagligtale er kort.

Men i CAD-programmer har vi også andre konsepter. Vi
kan bruke profiler for å konstruere objekter. Noen av disse
konstruksjonsmetodene har paralleller til virkelige
produksjonsmetoder. Ekstrudering har sin paralell i
industriell produksjon. Rotasjonsflater ligner dreide
objekter. Trimming av flater ligner på klipping papir med
saks.

En annen metode for flatekonstruksjon er avledning av nye
flater fra eksisterende flater, som fillets og blending. Bruk av
disse mulighetene tvinger oss å til å finne ut hvilke hoved-
former som utgjør objektet. Dette er en prosess som er
beslektet med visse typer analytisk akttegning. Andre
konstruksjonsmetoder som boundaries og skinning har
ikke direkte referanser til den fysiske verden. Derfor må vi i
mange tilfeller analysere formen på programmets
premisser. Formanalyse i forbindelse med konstruksjon på
data har i en del tilfeller sine egne regler.

Form bygd opp av flater kan oppfattes på en hierarkisk
måte. Vi kan dele inn de enkelte formkomponentene i
primær-, sekundær- og tertiærformer. Sekundærformer
avledes og konstrueres med primærformene som utgangs-
punkt, og tilsvarende med tertiærformene som avledes fra
sekundærfomer. Hierarkiet er dermed direkte proporsjonalt
med designprosessen.

Analytisk tegning av hodeskalle.
Gjenstandens form tolkes ved hjelp
av forenklede geometriske former.
(Fra Die Gestalt des Menschen
Gottfried Bammes)
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Primærflatene konstrueres først, deretter avledes
sekundærflater og til sist tertiærflater. En slik analyse vil
klargjøre stegene i konstruksjonsprosessen.

Formanalyse i CAD-arbeidet fører til en øket forståelse for
form. Man tvinges inn i en prosess hvor møtet mellom
formene må beskrives nøyaktig. Fysisk modellarbeide er
langt mindre analytisk i sitt vesen og overgangsformer blir
oftest definert dårligere og uklarere enn ved bruk av 3D-
data. Adopsjon av begreper fra CAD-programmer kan
gjøre det lettere for oss å kommunisere om form.

De nye elektroniske desingmediene gir mye greatis i
konstruksjon av tredimensjonal form. Men de krever også at
vi utvikler en dypere og mer analyttisk forståelse for form.
Dette skjer ofte av seg selv uten at brukeren egentlig er klar
over det og relaterer det til en generell forståelse av form.
Det er svært betenkelig at de nye formbegrepene blir frem-
medord i det norske språket, og at de myntes av ingenjører
og programmerere og ikke av designere og formgivere.

Forslag til hierarkisk analyse av
form.
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Stilisert hårføner.
Hovedform

Delform1.
Inneholder fønerens
hovedfunksjoner

Delform 1 brutt ned til primærflater
(til venstre) og sekundærflater som
utgjør overganger mellom
primærflatene og som er avledet fra
disse.(til høyre)
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Delform 2
Inneholder servicefunksjoner

Delform 2 brutt ned til primærflater
(til venstre), sekundærflater
(midten) og tertiærflater, eller
hjørneflater som er avledet fra
sekundærflatene. /til høyre)

I formanalysen av en hårføner er formen brudt opp i
delformer. En strukturell analyse viser at hovedformen
består av to delformer med klart adskilt funksjon: Selve
kroppen  inneholder fønerens hovedfunksjoner som vifte og
varmeelementer for produksjon av varm luft. Håndtaket kan
forståes som en "service enhet" som både betjener
føneren med styringselektronikk og brukeren med
grepsfunksjon og brytere.

Delformene kan brytes opp i primærflater, sekundærflater
og tertiærflater.
(Fritt etter Philips Champ 1200)
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ORGANISERING AV PROSJEKTET

3D-datamodeller kan bli svært komplekse. De kan fort bli
så tunge at dette går ut over maskinens hastighet. De kan
også bli svært vanskelige å holde styr på. Det finnes tre
hovedprinsipper for å ordne konstruksjonen i logiske deler
som gjør det lettere å holde styr på konstruksjonen.
Prinsippene innebærer også at vi kan slå av og på deler av
konstruksjonen og dermed øke maskinens arbeids-
hastighet.

LAGDELING
Objektene plasseres på forskjellige lag (Layer). Lag kan
sammenlignes med transparente tegneark som er plassert
opp på hverandre. Vi kan slå av og på de lag vi ønsker. Vi
kan også låse lag og beskytte dem mot forandringer. Slik
kan vi ha et lag som underlag, synlig men beskyttet mot
forandringer,  mens vi tegner på et annet lag. Det er viktig å
ha en god organisering av lagene. Det er logisk å legge
målsetting, skrift, koder, skravurer og lignende på egne lag.
Det samme kan gjøres med skisser og hjelpelinjer. Det er
også svært nyttig å organisere selve objektet på forskjellige
lag. Objektets hovedelementer kan få hvert sitt lag. Det er
vanlig å starte opp med bruk av hele titall, 0, 10, 20, 30.....
slik at nye undergrupper kan legges inn.

Lag kan gjenkjennes ved nummer og navn. Det er også
som regel mulig å gi lagene egne farger, strektype og
linjetykkelse slik at alle objektene som ligger på samme lag
har de samme attributtene.

OBJEKTORIENTERTE PROGRAMMER
Objektene deles inn ved hjelp av navn. Objektene kan bestå
av enkeltkomponenter eller grupper. De skilles fra
hverandre ved å gi dem logiske navn og de kan velges ved
å taste inn navnet. Ved gruppering av objektene til nye
objekter kan det opprettes hierarkier.

I Arkitekturprogrammer er lagdeling det normale.
Objektorientering er vanlig i visualiserings og animasjons-
programmer. Også parametriske programmer er
objektbaserte, da hver feature opptrer som et objekt og
hvor enkeltkomponenter settes sammen i et assembly.
Features, de enkelte parts og assemblies opptrer alle som
objekter med spesifikke egenskaper. Noen programmer
kombinerer lagdeling og objekter.

Grunnplan med byggets
hovedelementer organisert på et
eller flere lag. Lag for innredning
målsetting, himlinger og lignende
er slått av.

Samme plan hvor lag for fast
innredning er slått på.
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I visualiserings- og animasjonsprogrammer er objektdeling
nesten enerådende. Dette kommer nettopp av mulighetene
til å ordne objektene hierarkisk, slik at de bli lett å animere.
Hvis man beveger en arm så følger hånden og fingrene
med. En slik organisering gjør det også mulig å gi
objektene egenskaper.

FILDELING
En annen metode for organisering av et prosjekt er
fildeling. I sin enkleste form består denne metoden i å
konstruere delene av objektet i forskjellige filer og laste
disse inn i en og samme fil tilslutt. Noen programmer har
avanserte filrutiner for referering av filer inn i en masterfil. I
masterfilen angis hvilke delfiler som skal refereres inn. Det
er flere fordeler med et slikt system. Alle rettelser og for-
andringer gjøres i delfilene. Masterfilen oppdateres auto-
matisk. Slik behøver man bare å gjøre rettelser ett sted.
Refererte objekter kan flyttes og skaleres i masterfilen.
Systemet gjør det enkelt å være flere som arbeider med
samme prosjekt.

Fildelingsprinsippet har bidratt til at de tunge CAD-syste-
mene inneholder stadig flere funksjoener for total prosjekt-
styring. Fildeling og importering av filer gjør det naturlig å
bygge opp et bibliotek av deler som benyttes ofte. Slike
bibliotek er tilgjengelig fra leverandører og fra spesielle
produsenter av 3D-bibliotek. Parts og Assemblies er for
såvidt fildeling, men prinsippet er universelt da det også
forekommer i programmer som ikke er objektorienterte.
(Microstation)

Hierarkisk organisering av
objekter og komponenter. (Alias)
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FILOVERFØRING

Overføring av filer mellom forskjellige programmer er
aktuelt i mange sammenhenger. Det kan hende at man
benytter seg av flere spesialiserte programmer eller at man
skal levere filer til samarbeidspartnere. Hvert program har
sitt eget filformat. Det er mange som etterlyser en standard
geometrikjerne som kan benyttes i alle 3D-programmer.
Ved lik intern representasjon av geometriene vil
overføringsproblemene være borte.

Det finnes en rekke generelle filformater som ikke brukes
internt i programmene men som kun benyttes som
overføringsformater.  Om en overføring er vellykket er
avhengig av om filoverføringsformatet er i stand til å forstå
eller “støtte” geometriene som skal overføres. Noen
filoverføringsformater støtter kun et begrenset utvalg av
geometrityper.

En annen vanskelighet er at geometriene ofte beskrives litt
annerledes i programmene enn i overføringsformatet. Man
er altså avhengig av at senderprogrammet eksporterer
geometriene korrekt, at filoverføringsformatet støtter
geometriene og at mottagerprogrammet leser overførings-
formatet korrekt. Dette har ført til mange problemer
forbundet med eksport og import av filer. Det gjøres mye
arbeide for å minske problemene, men det er fortsatt et
stykke igjen til man har trygge metoder for filoverføring.

Dagens mest brukte formater for overføring av 2D og 3D-
geometrier er DXF og IGES. DXF er Autodesk (AutoCad)
sitt filoverføringsformat og er blitt en de facto
industristandard da det er mye brukt. De fleste brukere av
DXF vil før eller siden støte på problemer.  Hovedårsaken
til dette er at DXF ikke støtter b-spline flater. Det er derimot
velegnet til å overføre polygone flater.

For eksport og import av splinesflater er det vanlig å
benytte seg av IGES-formatet. IGES støtter de fleste
geometrityper som finnes i DAK-programmer untatt
poligoner. Overføring med IGES kan også by på problemer.
Problemene ligger i hvordan de forskjellige programmene
oversetter til og tolker fra IGES.  Ved godt samsvar er det
uproblematisk å overføre selv kompliserte geometrier som
trimmede flater.



106

Et annet problem er at de forskjellige programmene
opererer med ulike fargepaletter, lagdeling og
teksting. Dette forårsaker problemer ved overføring av
tegninger, men har mindre betydning ved overføring av
3D-geometrier.

Det arbeides med en ny overføringsstandard, STEP, som
skal gjøre overføring enklere og tryggere. Det finnes også
andre formater, men disse er relativt lite brukt.

Filoverføring kan være problematisk og den beste måten
sikre seg mor problemer er å teste overføring i praksis
mellom aktuelle programmer før man går til innkjøp. I di
senere årene har allikevel disse problemene blitt mye
mindre enn før og i dag er ofte overføring av 3D-geometrier
faktisk mindre problembefengt enn overføring av 2D-
tekniske tegninger.

ACIS OG PARASOLIDS GEOMETRIKJERNER
Mye av årsakene til problemene ved filoverføring er at
geometriene beskrives forskjellig i de enkelte
programmene. ACIS er en geometrikjerne som har som
hensikt å etablere seg som en de facto standard for
representasjoner av geometrier i 3D-programmer. Dette vil
gjøre filoverføring svært mye enklere og delvis eliminere
behovet for overføringsformater. Overføringene blir også
sikrere da feilkilder i oversettelen fjernes. Kjernen er også
velegnet for applikasjonsbyggere som vil bygge sine egne
3D-programmer. Den finnes for alle vanlige system-
plattformer. Tiden har vist at ACIS prosjektet ikke oppnår
hegenomi. De viktigste grunnene er at den er for dårlig til å
presse ut konkurrenter og at AUTODESK har en
dominerende hånd på ACIS. PARASOLIDS er en
konkurrerende geometrikjerne fra Unigraphics som har hatt
stor suksess i det siste inne parametriske programmer.
Både ACIS og PARASOLIDS baserte programmer kan
exportere i disse formatene nor som letter overføringen.

Det er imidlertid tvilsomt om alle 3D-programmer i
fremtiden vil basere seg på en og samme geometrikjerne.

Et program som for eksempel Rhino støtter en lang rekke
propriotære filformater som ACIS og PARASOLIDS pluss
en lang rekke som man i praksis sjelden har bruk for.
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FRA TEGNING TIL DIGITAL MODELL

På mange måter befinner vi oss i en overgangsfase
mellom den  analoge og den digitale tidsalder i hvert fall når
det gjelder lagring av tegninger. Enorme mengder av
informasjon er lagret i form av tradisjonelle tegninger rundt
omkring i forvaltningen og prosjekteringsbedriftene. I det
siste er det utviklet svært nøyaktige og dyre scannere,
utelukkende med den hensikt å betjene dette markedet,
som antagelig er et overgangsfenomen.

Når det dreier seg om en designprosess basert på data er
situasjonen en annen. Det kan tenkes at hele prosessen blir
gjennomført på datamaskin. Alikevel er det foreløpig mye
som tyder på at de tradisjonelle redskapene ikke vil
forsvinne. Særlig i en tidlig skissefase er tradisjonelle
tegneredskaper ideelle. Papir og blyant er, tiltross for at det
kun er et todimensjonalt medium, meget praktisk og
anvendelig, og har helt spesielle betingelser som foreløpig
har vist seg vanskelig å gjenskape fullstendig på data. (Se
kapittel om data i en skapende prosess) Den tradisjonelle
tegnemaskin er imidlertid på full fart ut og kontorer som
baserer seg på CAD kvitter seg stort sett med disse.
Behovet som gjenstår er å overføre skisser fra tidlig i
prosessen til datamaskinen, hvor de tjener som
konstruksjonsunderlag. Det ligger i sakens natur at slike
skisser ikke er definert med stor nøyaktighet og dette
impliserer at man kan klare seg med relativt enkle metoder
og rimelig teknologi.

MANUELL INNLESING AV TEGNINGER
Hvis man ikke har tilgang til en skanner kan tegninger leses
inn manuelt, ved at man tegner et rutemønster med et origo
som tilsvarer konstruksjonsplanet i CAD-programmet. Ved
hjelp av denne gridden kan man finne frem til x og y-
verdiene, der hvor linjene krysser en akse i rutemønsteret.
Det sier seg selv at metoden ikke er særlig nøyaktig, men
den kan anvendes på tegninger som ikke inneholder mere
nøyaktig informasjon enn den som er målbar med en lineal.
En annen metode er å anvende digitaliseringsbord. Dette
kan være en fordel da man til enhver tid kan avlese de
nøyaktige koordinatene, og dermed har større kontroll over
hvor man befinner seg.  Digitaliseringsbord er sjeldent å se
lenger og man benytter seg mest av scanning i dag.
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SKANNING AV TEGNINGER
Tegninger og skisser kan scannes inn ved en enkel
2D-skanner. En slik scanner lager pixelbasert grafikk.
Disse bildene kan i noen CAD-programmer brukes direkte
som underlag for konstruksjonen, ved at de legges i
bakgrunnen i de respektive vinduer (topp-, front-, sideriss).

Hvis en ønsker å arbeide med de innskannede linjene
direkte må de “traces”. Det vil si at pixelbasert grafikk
oversettes til vektorbaserte linjer. Tracingen foregår ved at
linjer legges langs kontraster i tegningen. For å oppnå
gode resultater ved tracingen er det viktig at tegningene er
av god kvalitet, d.v.s. høye kontraster og tynne og nøyaktige
linjer. Gråtoner gjør det meget vanskelig å få et brukbart
resultat til konstruksjonsgrunnlag. En vanlig tracing vil lage
ytterkonturene på en linje, samme hvor tynn den er. Det
finnes tracere som er i stand til å lage midtlinjer.

Problemet med tracede linjer er at de inneholder en stor
mengde med kontrollpunkter. Dette kommer av at det alltid
vil være små ujevnheter i en håndtegnet linje og dermed vil
traceren legge inn punkter for å registrere disse
ujevnhetene. Dette går det til en viss grad å unngå ved å
velge en lav nøyaktighetsgrad på tracingen.

Digtal tegning opp på 3D-modell.
En enkel 3D-modell benyttes som
underlag for en rask skisse.
(Dan Sevaldson 2002)
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Et annet problem er at linjene som regel skal overføres fra
tracingprogrammet til et CAD-program. Dermed vil man
fort få problemer hvis ikke programmene opererer med de
samme geometritypene, eller hvis filoverføringsformatet
ikke støtter disse. Tracere lager som regel polylines.

En måte å unngå problemer er å bare overføre et utvalg
punkter, hvilket som regel går uten problemer, og deretter
bygge en ny kurve ved hjelp av disse punktene. Man er
imidlertid ikke garantert at resultatet blir korrekt, da
splinestypen i CAD-programmet har sine egenskaper som
vil avgjøre linjeforløpet mellom punktene.

Det mest vanlige er at man importerer de skannede
bildene til 3Dprogrammet og legger de i bakgrunnen i
bildeplan som ligger i en av projeksjonene. Man bør da
tegne skissen i sideris, fronriss eller ovenfra (plan)
Det er litt vanskelig å bruke perspektivskisser på denne
måten. Skissene ligger som en bakgrunn og man kan
konstruere oppå. Dette er en grei og rask metode og den
har også fordelen at prosessen blir en integrert del av
designarbeidet. De nye linjene tegnes direkte som splines
og man formgir disse fritt, men med skissen som underlag.
Rettelser og forbedringer av skisseunderlaget gjøres
umidelbart.

NY PROGRAMVARE
Det er nylig blitt utviklet programvare for bygging av 3D
mock-ups direkte fra innskannede perspektiv håndskisser.
Et slikt system er utviklet av NIPPON STEEL
CORPORATION ("Sketchbased"). En håndtegning påføres
de viktigste snittlinjer. Deretter skannes den inn. I et 2D-
vindu tegnes det på forsvinningslinjer og forsvinnings-
punktene genereres. Deretter bygger programmet opp 3D-
modellen. Denne kan korrigeres ved forflytting av
forsvinningspunktene i 2D-modulen. 3D-modellen kan
brukes videre i flatebaserte CAD-programmer.
Alias|Wavefront Studio har et lignende men enklere system
for arbeide med perspektivskisser.

3D "mock-up" fra håndskisse.
("Sketchbased").
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FRA FYSISK TIL DIGITAL MODELL

Når det gjelder bruk av 3D-systemer i en produktutviklings-
prosess er et viktig punkt spranget mellom den digitale og
fysiske verden. Mange formgivere foretrekker å jobbe med
mock-ups og skissemodeller i for eksempel et eller annet
skummateriale allerede fra starten av.  Å overføre disse
modellene til et 3D-programm kan gjøres på forskjellige
måter.

MANUELLE INNLESINGSMETODER AV FYSISKE
MODELLER
Modellene kan leses inn manuelt. Fordelen er at man ikke
trenger dyrt utstyr, ulempen er at man ikke oppnår noen stor
grad av nøyaktighet, og at det kan være relativt tids-
krevende. Når det gjelder grove og lite detaljerte skisse-
modeller kan manuelle metoder være fullt brukbare.
Relativt enkle geometrier, (sylindre og lignende) kan måles
opp direkte ved hjelp av skyvelær eller annet måleutstyr.
Når det gjelder friformflater er dette utilstrekkelig. For å
gjenskape en friformflate må vi overføre nødvendige kurver
som trengs for å gjenskape flaten i 3D-programmet. Dette
kan gjøres ved å skjære den fysiske modellen i skiver,
tegne av snittene og overføre disse til CAD-programmet,
f.eks ved en vanlig 2D-scanner

MÅLEMASKINER OG SKANNERE
Fysiske modeller kan leses inn ved hjelp av en koordinat-
målemaskin eller en 3D-skanner.

Koordinatmålemaskinen er meget tidkrevende men fortsatt
mere nøyaktig en scannere. En type målemaskiner er
Touchprober som monteres på 3-akses fresemaskiner.
Spesiell programvare styrer fresemaskinen slik at proben
taster av modellen og registrerer punktenes posisjoner.
3D-scannere registrerer objektet enten optisk eller ved
hjelp av en laserstråle. Det finnes skannere som ved siden
av å lese XYZ-data også kan lese RGB-data, det vil si
farger.

Scannere arbeider meget raskere enn mekaniske
avlesningsmaskiner. Nøyaktigheten er som regel tilfreds-
stillende til avlesing av skissemodeller. Det er mulig å kjøpe
skannertjenester til overkommelige priser, men det er
arbeidet etterpå hvor måledataene skal oversettes til
splinesflater, som tar mye tid og koster penger.

Mekaniske målesystemer.
Øverst  : Koordinat-målemaskin.
Til høyre:Touch-probe påmontert 3-
akses fres.

Til venstre: Vektorarm.
Koordinatene måles ved sensorer i
armens ledd.
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Både koordinatmålemaskinen og skanneren leser punkter
på flaten. Dess flere punkter man leser inn dess mere
nøyaktig gjengis flaten. Punktmengden kan bli så stor at det
kan by på problemer å benytte den til flatebygging i CAD-
programmet. Det er forholdsvis problematisk å bygge flater
direkte fra en “punktsky” hvor det ikke finnes noe informa-
sjon om hvilke punkter som er naboer i flaten. SINTEF i
Oslo har utviklet teknologi som klarer å orientere punktene i
rommet, bygge triangulerte flater over disse og konvertere
disse til splinesbaserte flater. Det gjøres også mye arbeide
fra leverandørene for å løse problemene.Figuren viser hvordan laserstrålen

taster av et objekt i ett plan.
Objektet har tre forgreninger og
strålen finner den beste posisjonen
for å "sy sammen" profilene i hver
forgrening. (4-akses skanning)
("Digibotics")

3D-scanner. 4-akses scanner som er
i stand til skanning av kaviteter og
forgrenede objekter. ("Digibotics")

De inskannede punktdata må
overføres til flater for at det skal
være mulig å modellere videre på
objektene. ("Surfacer")
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Fra digitalisert til fysisk modell

3D-MODELLE-
RING 3D-CAD

NC-FRES
STEREO-

LITOGRAF

FYSISK
MODELL

OPPMÅLING
(SCANNING) 3D-CAD

Fra fysisk til digitalisert modell

Ønskelig situasjon

MODELL-
PROGRAMM

(ALIAS)
3D-CAD VERKTØY-

PRODUKSJON

MODELL-
PRODUKSJON

(CAMM-3)
3D-SCANNINGFYSISK

MODELL

Andre scannere organiserer punktene i skannings-
prosessen og lager snittlinjer på grunnlag av punktene. Det
kan være problematisk å bygge flater av disse linjene.
Flatene har en tendens til å bli svært tunge med en stor
mengde kontrollpunkter, som gjør dem vanskelige å
manipulere. 3D-skanning er en rimelig rask metode for
oppmåling av fysiske modeller.

Selv om det i dagens situasjon tar noe tid å bygge flate-
baserte CAD-modeller fra punktdata, vil også denne
prosessen bli forbedret i fremtiden. Dette kan ha innvirk-
ning på selve designprosessen. I fremtiden kan vi tenke
oss en mye tettere integrasjon mellom CAD-modellen og
fysiske modeller.

3D-scanning kan bidra til en annen
arbeidsprosess med bedre
integrasjon mellom fysisk og digital
arbeidmåte. Dette gir større
sikkerhet i designprosessen. Øverst
en enkel skisse på den vnlige
gangen mellom fysisk og digital
modell. Nederst en fremtidig
ønskelig situasjon.



114

Vi kan arbeide  vekselvis med en digital modell og en
fysisk modell. Korreksjoner kan foretas enten på CAD
modellen eller både på CAD-modellen og den fysiske
modellen. Dette resulterer i en sirkulær prosess hvor CAD-
modellen freses ut eller det lages RP-modeller, det foretas
korreksjoner manuelt, den fysiske modellen scannes inn og
det foretaes korreksjoner i CAD-systemet og ny fysisk
modell produeseres. En slik prosess krever også raske og
enkle metoder for modellproduksjon slik som RP-maskiner
for konseptmodeller. En slik prosess kompenserer for
datamaskinens begrensninger når det gjelder skjermen
som medium for evaluering av objektet. Stereosyn og
taktile sanser bidrar til en sikrere evaluering av form.
Fysiske modeller er også den sikreste måten å kontrollere
at man ikke har begått logiske feil slik som deler som ikke
passer helt sammen eller kolliderer. Kombinasjon av digital
og fysisk modellering er også fordelaktig som kreativ
prosess. Spranget mellom mediene gir i seg selv en positiv
effekt på kreativiteten da man ser objektet på en ny måte
noe som åpner blikket for andre aspekter ved designet.

Digitalisering av turbinmodel med
Microscribe vektorarm.

Digitaliseringen er forberdt ved
skisserte linjer på modellen.

Digitalisert råmodel

Kontroll av flatenes jevnhet Ferdig digital model

Digitalisering av skissemodel med
Microscribe vektorarm. Manuelt
lagde skissemodeller er vanligvis
unøyaktige. for å bringe designet
framover kan de skannes inn,
korrigeres for usymmetri og
skjevheter.
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Et populært og relativt rimelig 3D digitaliseringsutstyr er
Microscribe 3D. Denne er mye brukt blant spilldesignere
animatører og produktdesignere. Microscribe fungerer
interaktivt mot en rekke av de mest brukte 3D-
programmene. Spesielt Rhino 3D er velegnet til bruk
sammen med Microscribe. I Rhino fungerer Microscribe
som en ekstra markør som kan beveges fritt i rommet, altså
som en 3D-mus. Dette gjør at alle vanlige tegnefunksjoner i
Rhino kan benyttes sammen med Microscribe, hvilket gjør
at målemetoden kan tilpasses det enkelte tilfelle.

Hvis vi ikke har tilgang til 3D-skanner og ikke råd eller tid til
å kjøpe tjenestene finnes det alternativer. En vanlig flatbed-
skanner kan brukes på følgende måte:

Lightscribe skanneren baserer seg
på siluetter. I et digitalt voxelrom
trekkes alt som ligger utenfor
siluetten fra og man sitter igjen
med selve objektet. Skanneren tar
også RGB data og legger disse på
som en tekstur. Systemet egner seg
til konseptskanning og til grove
modeller som skal publiseres på
Web. Den er lite egnet til kaviteter
og nøyaktigheten er dårlig. Det er
en fordel at objektene er lukket og
dermed kan brukes direkte til RP.
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Lag en modell som kan ofres, det kan for eksempel være et
avstøp fra en original. Tegn inn snittflate på denne så
nøyaktig som mulig. Skjær opp modellen langs den ene
siden av de markerte snittflatene og skann de inn på 2D-
skanneren. Dette gir bilder med høy kontrast, særlig hvis
man maler snittflatene hvite først. Bildene egner seg godt til
tracing. Importer de tracede geometriene i 3D-programmet
og plasser de riktig i rommet i henhold til målingene av
avstanden mellom snittflatene som du gjorde før du skjærte
opp modellen. De tracede geometriene brukes som
konstruksjonsunderlag. Metoden kan gi ganske nøyaktige
modeller, særlig ved avlange objekter hvor avstanden
mellom snittene ikke er så kritisk.

Minolta laserskanner som har en
god nokk nøyaktighet til bruk i
produktutvikling. (ca 0,2 mm)
Skanneren tar ufullstendige deler
av objektet som etterpå må syes
sammen.
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FRA DIGITAL TIL FYSISK MODELL

Produksjon av fysiske modeller fra 3D-programmet er
krevende når det gjelder metoder og teknologi. Ofte vil
denne fasen være utenfor en designers arbeidsområde
men blir utført av oppdragsgiver eller man leier tjenestene
av tredjepart. Det er allikevel viktig å kjenne til mulighetene
og begrensningene. Dessuten er det en stor fordel å kunne
utføre mye av dette arbeide selv. Dette gjelder særlig
produksjon av prototyper og modeller. Det leveres systemer
med software og små datastyrte fresemaskiner som er
beregnet spesielt til produksjon av modeller i en
produktutviklingsprosess.

NUMERISK STYRTE MASKINER
Det finnes mange forskjellige typer numerisk styrte
maskiner som dreiebenker, stansemaskiner, skjære-
brennere, boremaskiner, erroderingsmaskiner, trykke-
maskiner, roboter osv. De mest aktuelle i produktutviklings-
sammenheng er fresemaskiner og det er disse vi skal
omtale her. Bruk av små modellfresemaskiner i design eller
formgivningsarbeide kan ha stor verdi. Dette gjelder særlig
ved arbeidet med kompliserte geometrier og friformflater.
Det finnes pakkeløsninger til dette formålet.

På IFID har vi en ROLAND CAMM 3 (Computer Assisted
Modelling Machin ). Dette er en liten 3-akses fres spesielt
beregnet til bruk i en formgivnings og konstruksjons-
prosess, for å etterprøve datamaskinkonstruerte
3D-modeller.

Skissen viser prinsippet for treakses
og femakses fresemaskiner. A og B
er rotasjon rundt henhodsvis x- og
y-aksen.

3-akses fres.
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Det finnes flere forskjellige typer fresemaskiner fra enkle to
akses freser  til avanserte fem-akses freser med automa-
tisk verktøyskift. X-, Y- og Z-aksen tilsvarer  aksene i CAD-
systemet. De resterende aksene (a,b,c) styrer dreiing av
fresehodet og/eller arbeidsstykket slik at fresen kan
arbeide fra flere retninger.

For mange operasjoner er det å foretrekke å bruke
2-akses verktøybaner. 2D-fresing baserer seg på at
fresejernet følger en angitt 2D-geometri. Det er innlagt
funksjoner slik at fresen “forstår” hva slags geometri det er
snakk om. F.eks kan man angi at jernet skal følge en sirkel.
Man forteller fresen at det er en sirkel det dreier seg om,
hvor den befinner seg, radius og sektor. (G-koder) Dette
resulterer i at sirkelen freses ut med stor nøyaktighet.
Tredimensjonale objekter kan freses ut ved at man følger
horisontale snittlinjer i objektet og forflytter disse i z-aksen.

2,5D-fresing betegner freseprogrammer som freser
2D-baner men som kan programmeres til å flytte etter-
følgende 2D-baner i en angitt z-høyde, tilsvarende
høydekoter på et kart.

3-akses fresing følger det prinsippet at fresen mates med
en rekke punkter som inneholder x y og z-informasjon. (“GO
TO”-punkter). Disse punktene kan ligge fritt i rommet. Dess
tettere punktene ligger dess nøyaktigere freses flaten.
Filene til 3D-verktøybaner kan følgelig bli svært store,
særlig hvis det kreves stor nøyaktighet.

Fresing med rundfres.
A= Scallop hight.
B= Horisontal distanse mellom de
enkelte fresebanene.
C = Arbeidsdybde.
Den horisontale avstanden mellom
fresebanene er konstant ved
paralellfresing men kan variere ved
fresing med konstante parametre,
dersom flaten er dobbelkrum eller
varierer i bredde.
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Det finnes to hovedtyper for 3-akses verktøybaner :
kurvebaserte og flatebaserte.
Kurvebaserte verktøybaner produseres ved hjelp av linjer
og kurver, enten ved at verktøyet følger linjen direkte eller
ved at  X og Y styres av linjen og Z styres av en under-
liggende flate (profilfresing)
Flatebaserte verktøybaner produseres ved at verktøybanen
følger en eller flere overflater. Dette kan gjøres på
forskjellige måter:

Paralellfresing: fresekuttene ligger parallelt med hverandre
og med lik horisontal avstand. Dette resulterer i at flater
med  varierende stigning freses med varierende scallops.
Scallops er den kanten som står igjen mellom to baner med
kulefres. Ved bratte flater kan dette føre til stor sann av-
stand mellom fresebanene og tilsvarende stor scallop-
høyde. Dette er uheldig da det kan oppstå unøyaktigheter
ved nedsliping av scallops. Problemet kan løses ved
2,5D-fresing eller ved fresing med konstante parametre.

Fresing med konstante parametre: Verktøybanen følger
flatens anatomi. Ønsket nøyaktighet defineres, ved f.eks  å
definere størst tillatte scallop-høyde. Horisontal avstand
mellom sporene varierer avhengig av flatens varierende
bredde og stigning. Mange maskineringsprogrammer har
ikke denne funksjonen.

Spiralfresing (Collapsing  ) Flater kan freses i en spiralform
slik at fresejernet arbeider samme vei hele tiden, uten at
det behøver å heves i mellom hvert snitt .

Pocketing og islands. (Avgrensninger og øyer) Deler av
flaten kan utelates (islands), eller man kan frese innenfor et
begrenset område (pocketing).

Lace, non-lace. Verktøy som har evnen til å kutte både
med og mot kjøreretning kan kjøres kontinuerlig frem og
tilbake. (Lace-cutting) Ofte vil man skjære kun den ene
veien, enten fordi verktøyet arbeider bedre eller for å unngå
utriving av materiale hvis man freser mot kjøreretningen.
Verktøyet må da løftes ved enden av flaten og føres tilbake
til begynnelsen for å frese neste spor.  (Non-lace)

Hvis det er  stor høydeforskjell på objektet som skal freses
ut må dette gjøres ved å grovfrese i flere omganger for å

3-akses fres. Enkel og billig
bordmodel beregnet til modeller og
prototyper. Nøyaktigheten er
relativt begrenset, da styringen er
av en billigere type enn på større
produksjonsfreser.
(IFID)
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Problemene ved vanlig
paralellfresing viser seg i bratte
partier hvor scallophøyden og sann
avstand mellom fresebanene blir
høy.

Ved fresing med konstante
parametre vil horisontal avstand
mellom fresebanene justeres for å
opprettholde f.eks. maksimum
scallophøyde.

skjære bort overflødig materiale. Dette kan gjøres ved å
definere et eller flere grovkutt med en distanse til den
endelige flate, slik at arbeidsstykket freses ned i flere
omganger.

Det samme kan oppnåes ved å kjøre den samme verktøy-
banen flere ganger og justere Z-0 posisjonen på maskinen
mellom hvert kutt. Ved produksjon av en verktøybane
bestemmes dessuten andre parametre så som verktøytype
og radius, spindelhastighet, matehastighet, frigangs-
hastighet, friplan (høyden hvor verktøyet kan gå fritt over
materialet uten å støte bort i noe), evnt. verktøyskift,
approach (hvordan verktøyet skjærer seg inn i materialet
ved start).
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Produksjon av en datafrest modell krever en arbeids-
prosess over flere trinn:

1. Produksjon av en CAD-modell i et 3D CAD program.
2. På grunnlag av CAD-modellen må det produseres
verktøybaner. Det vil si at man simulerer hvordan verktøyet
skal oppføre seg når det freser ut den aktuelle geometrien.
3. Dataene fra verktøybanene må postprosesseres, det vil
si verktøybanenes binærkode må oversettes til en numerisk
kode forståelig for NC-maskinen.
4. NC-maskinens origo må bestemmes i forhold til arbeids-
stykket og arbeidet utføres.

POSTPROSESSERING
Da det ikke finnes et dominerende format som gjelder alle
styrte maskiner er det vanlig at CAD-programmene
produserer verktøybanene i binærkode. Denne binærkode
må oversettes av en postprosessor tilpasset
CAD-programmet, datasystemets hardware og software
og NC-maskinen. Postprosessoren tilsvarer bruk av
forskjellige drivere til printere og plottere. Mange
CAM-programmer (Computer Aided Manufacturing) har
innebygget en stor del postprosessorer til forskjellige frese-
maskiner. Hvis ikke er det mulig å få spesiallagd post-
prosessorer til den aktuelle programvare og maskinvare.

ARBEIDET MED 3-AKSES FRES
Før en verktøybane kan kjøres må vi fortelle fresen hvor
arbeidsstykket befinner seg. Dette gjøres ved å bestemme
et “arbeidsorigo” som samsvarer med verktøybanens origo
og arbeidsstykket. Maskinen har et eget globalt akse-
system.

Arbeidsorigo bestemmes og kan gjenfinnes ut fra globalt
origo og arbeidsstykkets posisjon. Deretter bestemmes
z-posisjonen og eventuelle sikkerhetssoner som fresen får
bevege seg innenfor. Den postprosesserte verktøybanen
sendes til fresen via datamaskinens paralell- eller serieport
og mates inn i fresens minne. Hvis filen er for stor, mates
den ut etter hvert. Noen freser har egen hardisk hvor
verktøybanen lagres.

For modellfresing er de mest egnete materialene en spesi-
ell type voks eller skummaterialer. Ciba-tool er et
polyuretanskum med meget høy tetthet som gjør det meget
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godt egnet til modeller som skal tåle en del fysisk
håndtering og etterarbeiding. (Inneholder Polyuretan!)

Ved 3-aksesfresing er det umulig å skjære undersiden av
et objekt. Etthvert punkt på flaten må kunne nås fra z-aksen
eller sagt med andre ord hele flaten må være synlig
ovenfra. Denne begrensningen kan omgåes ved å
produsere modellen i flere deler og sette dem sammen
etterpå, eller ved å snu modellen og frese undersiden.
Dette krever at man er nøyaktig med å finne igjen riktig
posisjon etter at modellen er snudd.

Det er mulig å kjøre flere verktøybaner i samme omgang,
det vil si i samme fil. Hvis man ikke har automatisk
verktøyskift forutsetter dette at alle banene kan freses med
samme fres.

VANLIGE PROBLEMER
Problemer kan oppstå ved vrenging av offsettflaten som
definerer freseverktøyets gang. Ved 3-akses-fresing med
rundfres eller kulefres defineres verktøybanene ut fra kulens
sentrum, som beveges over flaten med en konstant normal
avstand til denne, tilsvarende verktøyets radius. Dette
oppnåes ved å la kulens sentrum følge en offsettflate til den
opprinnelige flaten. Denne offsettflaten kan vrenge seg ved
små radiusser, slik det er beskrevet tidligere i avsnittet om
flatekonstruksjon.

Eksempler på flater med
degenererte sider.

Fresebaner beregnes som offset til
flaten. For å finne offset beregnes
normalen i de nødvendige punkter
ut fra to tangenter. Hvis en side av
flaten er degenerert mistes en
tangent (T2), og det blir umulig å
finne normalen i dette punktet.
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Et annet problem er fresing av flater som har en eller to
degenererte sider. Alle flater er definert ved hjelp av et
trådgitter (u og v) og er derfor i prinsippet firkantete. Andre
former, som trekantete flater avledes ved at den fjerde
siden degenereres. Generering av verktøybaner på slike
flater resulterer i at verktøybanen mister orienteringen ved
den degenererte siden da det ikke er mulig å beregne
tangens langs den degenererte siden. Resultatet er at
fresejernet gjør noen ukontrollerte bevegelser før det finner
tilbake til flaten. Problemene er relativt små i solidsbaserte
programmer hvor flatene behandles som et
sammenhengende objekt

Fresing over flere flater, komposittflater, eller trimmedeflater
kan også føre til problemer. Det er viktig at det er minst
mulig glipper mellom flatene..
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Fresing kan kombineres med andre
modellteknikker.
Til venstre øverst: vakuumtrekking.
Tilvenstre nederst: Simulering av
to-komponent sprøytestøping.
Til høyre: Støpeformer til
Gipsmodeller.
Nederst til høyre, verktøybaner.
(Anna Granberg IFID 1995)
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Verktøybaner er lagt på
mellomstykket mellom arm og
lampe. Fresing med konstante
parametre. verktøybanene følger
flatens topologi.

Ferdig utfrest modell.

Modell av arbeidslampe.
(student Hedda Heyerdahl
IFID 1992)
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INDUSTRIELL MASKINERING
Ved Industriell maskinering hvor maskinene brukes som
produksjonsmaskin blir betingelsene radikalt annerledes
enn ved prototypefresing. Maskinene er totalt
automatiserte med verktøyskift og kjøling. Det brukes mye
tid på å lage optimale verktøybaner for å få ned
produksjonstiden og for at maskinen skal spille sammen
med andre maskiner som robotter som laster inn og ut
delene. alt dette må programmeres inn i verktøybanen.

Cincinatty 3-akses Produksjonsfres
(AHO)
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RAPID PROTOTYPING

Rapid Prototyping er en nyere metode for fremstilling av
3D modeller.

Rapid Prototyping har mange fordeler:

- Prototyper av støpte deler uten å lage støpeformer.
- Det er mulig å produsere flere modeller samtidig.
- Produksjon av småserier i andre materialer ved hjelp av
en Rapid Prototypingmodell.
- Produksjon av hule modeller som ikke er produserbare
på andre måter.
- Det kreves ingen maskineringskunnskaper.
- Tidsbesparende og derfor relativt rimelig.
-Det kan lages fungerende prototyper eller
utseendemodeller alt etter behov.

Vi kan dele inn RP-teknologi i to hovedkategorier:
- Konseptmodellleringsmaskiner
- Prototypemaskiner

Konseptmodellering er rask og billig, men har relativt lav
nøyaktighet og modellene er ikke egnet til funksjonell
testing da de er lite solide. Z-corp maskinene er typiske
konseptmodelleringsmaskiner som anvender gips eller
stivelse som materiale. Et printerhode legger på et lag
med bindemiddel på overflaten av et gipspulver og printer
ut et snitt av modellen. Hele pulverflaten senkes litt, ett nytt
lag med pulver legges over og neste snitt av modellen
printes med bindemiddel.

Rapid prototyping.
Skistavtrinse: øverst datamodell, i
midten plastmodell produsert på
Cubital maskin, nederst pusset og
lakkert modell.
(student Geir Eide 1993)

Konseptmaskin Zform som printer
et bindemiddel på gips eller
stivelse.IFID
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Modellen synker ned i beholderen som fylles opp etterhvert
som prosessen går fremover. Til slutt må modellen graves
ut av pulveret.

Z-corp leverer også maskiner med flere printerhoder som
kan printe i forskjellige farger. Overgangene mellom
fargene blir lite presis.

Prototypemaskiner er ikke så raske og mye dyrere i
innkjøp. Til gjengjeld lager de modeller som kan anvendes
til testing og presisjonen er mye bedre enn på
konseptmodelleringsmaskiner.

Det finnes en rekke forskjellige prinsipper og teknologier
for Rapid Prototyping. Det som er felles er datainnputt. Alle
anvender poligone datasett som "skjæres opp" i
horisontale snitt som printes ut ietterhverandre.
Dataformatet heter *.stl og de aller fleste 3D-programmer
har export for dette filformatet. Det er imidlertid stor forskjell
på hvor gode programmene er til å eksportere STL-filer.
Solidsprogrammer har som regel færre problemer da de
ikke tillater geometrier som ikke er fysisk mulige, mens
man i flatebaserte programmer må være nøye med å lage
omsluttede volumer. Det er umulig for en RP-maskin å
produsere geometrier basert på flater som ikke beskriver
et lukket volum.

I Flateprogramme som Rhino og Alias|Wavefront Studio er
det best å skru til konstruksjonstoleransene og å lime
flatene sammen ("join") før eksport til STL. Rhino er
forresten utmerket til dette og kan løse mange problemer
som man ikke får til i andre programmer.

Lasersintring. 3Dsystems
Sinterstation som smelter
nylonpulver eller andre materialer
med en lasersråle. IFID

All RP baserer seg på å "printe ut"
snitt av modellen lagvis slik at hele
modellen beskrives i steg.
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Selv om man beskriver en komplett geometri er det ikke
sikkert at man unngår problemer. Maskinene har et
minstemål på hvor tynne objekter som kan printes ut. Dette
ligger på 0,5 - 1,5 mm når det gjelder større flater og på
1,5-2,5 mm når det gjelder pinneaktige geometrier. Særlig i
skalerte modeller er dette noe som må planlegges inn.

Ved skalerte modeller slik som
modeller av arkitektur kan for
eksempel veggtukkelser bli for
tynne, Det må da lages modeller
spesielt til RP hvor de minste
detaljene sløyfes eller skaleres opp
til RP-teknologiens minstemål.
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Etterbehandlete modeller med
finish og farger.

Rapid Prototyping-modeller egner seg til videre
bearbeiding. Det er mulig å gjøre avsøp fra modellene i for
eksempel silikon for å få ut varianter i andre materialer.
På bildet til venstre er dykkermaken produsert ved først å
sintre den ut i sine respektive deler og deretter ta
silikonavstøp for støping i nye materialer som er
transparente.

I de andre eksemplene er denne teknikken kombinert med
sintrede modeller som er spraysparklet og spraylakkert
direkte.
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Modellen som er fullstendig
definert i 3D-programmet (øverst)
ekspåorteres som en STL -fil
("Stereolithography")
Formatet er baseret på poligoner.
Dess flere poligoner dess mer
nøyaktig blir resultatet, Hvis der er
veldig få poligoner så kan disse
synes på det ferdigne produktet.

Nederst vises et "preview" av STL-
filen.
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STL -fline kan brukes direkte i RP-
maskinenes programvare og
"printes ut". Men siden det heller
er regelen enn unntaket at
eksporterte STL-filer fra 3D-
programmer har feil som kan føre
til feil ved den fysiske modellen, så
er det vanlig å ta filene inn i
spaialprogrammer som retter opp
disse feilene. Øverst screnshot av
"Magics" som retter feil ved STL-
filer.

Sprøyteverktøy i stål. Stålmodeller
sintres ut med voks som et
midlertidig bindemiddel og
inflitreres deretter i en ovn med
bronse. Dette gir en stålkvalitet
god nokk til produksjonsverktøy
(For rottefella. IFID 2002)
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FRA DIGITAL MODELL TIL TEGNING

Til produksjon av tekniske tegninger kan det brukes en
rekke forskjellige plottere.

Pennplottere, termiske plottere, elektrostat, laser ,
blekksprut.

Pennplottere er det nærmeste man kommer en manuell
tegning. Ulike penner som monteres på et pennehode
tegner streker på et papir. Pennplottere egner seg ikke til å
lage fylte felter å til å gjengi “fotografiske” bilder. En annen
ulempe er at de bruker lang tid på et plott og at de bråker
ganske mye. Fordelene er at tekniske tegninger blir meget
bra på pennplottere, forutsatt at pennene virker som de
skal.

Elektrostatplottere bruker flytende farger som påføres
områder på papiret som blir ladet elektrostatisk. Elektrostat
egner seg meget bra til gjengivelse av farger f.eks et
rendret bilde.
.
Laserplottere er kjent for å være de raskeste plottere.
Plotteren bruker elektrostatisk ladning men ladningen
påføres trommelen i stedet for på papiret.

Blekksprutplotteren skyter farger på papiret fra små dyser i
skriverhodet.

Sublimeringsprintere smelter sammen fargepigmentene.
Dette gir bilder av svært god kvalitet.
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CAE og FEM-analyser

CAE står for Computer Aided Engeneering. Begrepet
omfatter en mengde forskjellige evalueringsverktøy.

Måleverktøy
Måling av vinkler og posisjoner
Måling av linjer og friformkurver
Tangenter og kontinuitet mellom tilstøtende linjer og flater
Kurve og flateanalyse.
Måling av flater
Måling av volumer og masser, med tyngdepunkt.
Evaluering av flater ved hjelp av spesielle rendering.
Metoder som avslører ujevnheter i flatene.

FINITE ELEMENT METODEN
(FEM , Finite Element Method eller FEA Finite Element
Analyses)
Elementmetoden er en mye brukt metode for å simulere
hvordan objektene vil oppføre seg i den virkelige verden
med de belastningene de blir utsatt for. Metoden anvendes
på en rekke forskjellige områder og har stor betydning
innen alle typer konstruksjon og dessuten i en mengde
andre fagområder:

Mekaniske systemer.
Strukturelle analyser (styrke, belastninger)
Analyse av flytende materialer (støpeprosesser)
Analyser av kjemiske reaksjoner
Akustiske fenomener
Materialprosesser, termiske analyser
Elektriske og magnetiske feltanalyser.

Mange CAD-programmer har moduler som bygger på
Elementanalyse. Det er stor forskjell på disse
programmene. Noen er nærmest ubrukelige til beregning
av komplekse geometrier mens andre fungerer svært bra.
CATIA har en FEM modul som er svært rask. Den har også
en fordel ved at den har flere nivåer, hvorav det første nivået
er en skisseaktig beregning velegnet til bruk tidlig i
designprosessen.

Elementanalyser krever en inngående kjennskap til både
systemene, matematikken og til de fysiske forhold som skal
simuleres. Det viktigste er imidlertid en evne til å kjenne sin
egen begrensning slik at man vet når man skal overlate
beregningene til eksperter.

Analyse av svikt i materiale. I dette
tilfellet var tanken at deler skulle
snappe inn nedenfra og dette var
avhengig av at det var nokk svikt i
materialet, i dette tilfelle sink.
Analysen viste at det var for lite
svikt og andre løsninger måtte
utvikles.
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Analyse av sykkelramme.
(Student Andreas Bugge
IFID 2000)
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Analyser av komplekse flater utgjør
fortsatt et problem da programmene
har problemer med tesseleringen av
flatene til poligoner. Flatene må da
deles opp og forenkles noe som
bidrar til mulige feilkilder.
(Synthetic Pavillion, analyse ved
Birger Sevaldson og Steinar Killi
1998)

Analyse av en kompleks situasjon
hvor kreftene overføres via flere
deler. (Student Øyvar Svendsen
IFID 2000)
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VIRTUELL ERGONOMI
Virtuelle ergonomisystemer gjør det mulig å sjekke
arbeidssituasjoner på en grundigere måte enn anvendelse
av tradisjonelle ergonomiske mål. For eksempel er det
mulig å simulere arbeidsprosesser og belastning over tid
og finne ut hvilke deler av kroppen som får den største
belastningen. Ved å legge inn muligheter til vqariasjon vil
belastningsskader kunne unngås.

Ergonomiprogrammer bygger på standardiserte biblioteker
og må anvendes som underlag og støtte for designarbeide
mer enn reelle data. Selv om menneskekroppen simuleres
relativt detaljert er det allikevel en forenklet etterligning som
for eksempel ikke inkluderer psykiske og miljømessige
faktorer

Ergonomisk menneskemodell hvor
alle leddene i kroppen er definert,
inkludert aller ryggvirvlene og
fingerledd.
Bildet øverst viser overarmens
bevegelsesområde.
Nederst: Visual Cone som viser
synsfeltet til dukken med et vindu
som viser hva dukken ser nederst til
høyre. En lang rekke parametre
kan justeres og arbeidsprosesser
animeres over tid.
(CATIA)
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VISUALISERING

Alle 3D-brukere har behov for visualisering av objektene i
en eller annen form. Det er grovt sett to typer visualisering:
Visualisering under konstruksjonsprosessen for
egenevaluering.
Visualisering av objektene for andre. (Kunder samarbeids-
partnere)

Generellt kan vi si at visualisering av objektene for
egenkommunikasjon, som en del av arbeidsprosessen er
mindre krevende enn å visualisere objektene for andre.
Som regel har man en dyp forståelse av objektene, da man
har konstruert dem selv, og dette letter forståelsen og
minsker kravene til visualisering. Slik egenvisualisering er
en viktig del av den daglige arbeidsprosessen og vi stiller
derfor store krav til hastighet og mindre krav til raffinerte
effekter og utskrifter. Når det gjelder visualisering for andre
så kreves det en best mulig beskrivelse av objektene med
god fargegjengivelse, materialer og teksturer og gjerne
skyggevirkninger som bidrar til å beskrive formen. Vi
ønsker også ofte høykvalitetsutskrifter og effekter som kan
være til hjelp i en salgssituasjon.

REALISME KONTRA ABSTRAKSJON
Et databilde vil alltid være en illusjon av virkeligheten. Et
problem er faktisk at databildene er for rene og pene. Det
er vanskelig å fremstille de små uregelmessighetene og
“rotet” som faktisk eksisterer rundt oss. Databildene kan bli
for "kliniske" og "hygieniske". Teknikker som teksturer og
strukturer kan rette på noe av dette.

Ingen renderingmetoder kan gjengi lysvirkninger korrekt.
Mange raytracere gitt et hardt men besnærende uttrykk.
Resultatet er at databilder lyver så godt at de kan virke
forførende. Spørsmålet blir om man heller bør abstrahere
noe isteden for å prøve å gjenskape en mest mulig
realistisk situasjon, og at dette vil gi en “sannere”
gjengivelse av objektet.

PRODUKSJON AV OVERFLATER, FARGER OG
TEKSTURER
Det er tidkrevende å lage overflater med gode farger og
teksturer. Arbeidet består i å definere en shader eller et
materiale ved hjelp av de tilgjengelige parametre, og koble
denne til riktig objekt.

Bestikk
(Student Line Bergersen 1995
Alias Studio)

Arbeidslampe
(Student Jørgen Holo 1998
Rhino 3D)
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Som nevnt kan en overflate beskrives ved hjelp av en lang
rekke parametre. Overflatene bør testes i en raytracing
sammen med de aktuelle lyskildene som ønskes brukt. Det
endelige resultatet er påvirket av overflatens egne farge og
materialegenskaper og lyskildenes egenskaper, så
overflaten man ser i editoren vil forandre seg når den
anvendes på et objekt i et definert miljø.

Det lønner seg alltid å ta slike testrenderings med relativt
liten oppløsning (små bilder) for å spare tid. Store modeller,
avanserte teksturer og effekter vil forlenge renderingtiden.
Ved store modeller vil det lønne seg å gjøre testrenderings
med noen få utvalgte og representative objekter. Gode
overflater bør lagres for senere bruk.

BELYSNING
Belysning av objektene er viktig for å beskrive form.
Arbeidet på datamaskin er samenlignbart med arbeidet i et
fotostudio. Man bør kontrollere belysningen for vært bilde,
for eksempel hvis man tar en serie med bilder av et objekt
fra forskjellige vinkler.

Allmenlyset (Ambient light) bør ikke være for sterkt, da
dette skaper gråaktige bilder med lave kontraster. Ved
siden av allmenlyset kan man ofte klare seg med to lyskil-
der, et svakt og et noe sterkere lys. Lyskildene kan også ha
forskjellig fargetone, et varmt og et kaldt, men dette bør
ikke overdrives. Spesielle områder kan fremheves med
spotlights, hvor det går an å regulere spredningen av lyset.

Hydrofoil sportsbåt
(Student Bjørnar Nøstebø 1996
Alias Studio)
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Se opp for forvirrende slagskygger ved bruk av mange
lyskilder. Slagskyggene kan som regel slås av og på for
hver enkelt lyskilde. De fleste programmer har muligheter
for å generere myke slagskygger. En god arbeidsmetode
er å begynne med totalt mørke og tilføre lys.

RESSURSBRUK
Fremstilling av bilder ved hjelp av renderingteknikker som
raytracing kan være tidkrevende. Bilder med stor
oppløsning krever tilsvarende lenger tid. Spesialeffekter
som spesielle teksturer, refraksjoner, glød på lyskilder og
lignende tar tid. Det er lurt å avpasse bruk av ressurs-
krevende effekter til anvendelse av det ferdige bildet. Til
normal internpresentasjon vil en oppløsning på rundt
1000 x 800 punkter være fornuftig.

1200 x 800 punkter passer til A format. Hvis en ønsker full
oppløsning på en 300 dpi printer betyr dette  ca. 3300 x
2100 punkter. Ved printere med profesjonell kvalitet må
oppløsningen være enda større. Filene til slike bilder kan bli
svært store og det er ikke uvanlig med filer på 10-50 Mb.

BILLEDBEHANDLING
Bildene kan etterbehandles i vanlige billed-
behandlingsprogrammer.  De kan konverteres til gråtoner
eller fargene og kontrastene kan manipuleres. Det går
også an å ta utsnitt, viske ut uønskede partier og forandre
på enkelte farger.  De ferdige bildene kan flettes inn i layout
eller tekstbehandlingsprogrammer.

.
Eksplodert fremstilling av
rotasjonsstøpt båt.
(Student Dan Sevaldson.
SolidWorks)

Raytracing av spot, med simulering
av lyskilde.
(Birger Sevaldson
SolidWorks)
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PRINTERE
De fleste 3D-programmer kan produsere bilder i raster-
baserte standardformater (TIFF, TARGA osv.) Disse
bildene kan  printes ut. Printing av rasterbaserte bilder er
møysommelig sammenlignet med vektorbaserte billed-
formater som PostScript. Fargeprintere er under sterk
utvikling og blir stadig billigere og av bedre kvalitet. Fortsatt
er de ikke så raske som sort/hvitt printere. Dette er naturlig
da fargeprintere må håndtere fire farger for hvert punkt.
Det er ikke så lett å reprodusere fargene korrekt og
fargene må som regel kalibreres.

Raytracing av høytaler. Det er
benyttet flere fargede lyskilder og
hvite flater som speiler seg i den
sorte overflaten, slik at formen
fremtrer mer tydelig.
(Student Dan Sevaldson.
AliasWavefront Studio)
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En annen anvendelig metode for produksjon av bilder er
filmprintere som produserer slides eller papirfotokopier på
vanlig fotofilm. Disse har en stor fordel da de gjengir
fargene tilnærmet som man ser dem på skjermen. Disse er
relativt dyre, men det finnes også rimeligere systemer til
ikkeprofesjonell bruk.

GRAFISK DESIGN
Hyperrealistiske visualiseringer tar svært mye tid både i
designarbeidet men også rendering. Som regel har mann
ikke denne tiden tilgjengelig. For designere vil det lønne
seg å nøye seg med mer forenklede visualiseringsmodeller
men bruke disse på en kreativ måte. Renderingen er som
regel kun en liten del av produktpresentasjonen. Grafisk
design i photoshop og illustrator kan raskt legge på de
høylysene du ikke fikk frem i rendering eller retusjere vekk
det som ikke ser bra ut eller ble feil.

Graqfisk design av
produktplakater.
Til venstre er en vanlig rendering i
SolidWorks kombinert med en
screen grabbet trådmodell. Begge
bildene er tatt inn i Photoshop.
TRådmodellens farge er manipulert
og det er gjort en tranparent
overgang mellom de to bildene.
Deretter er det hele satt sammen
med annet bildemateriale og tekst i
Illustrator.
(Student Tore Vinje Brustad, IFID
1998)
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I tillegg kan man raskt legge til forklarende tekst eller
grafiske elementer som signaliserer en merkevare, en
stemning eller en historie rundt produktet. Ved å rendre ut
delene separat kan disse legges sammen på lag i
Photoshop noe som gjør det lett å forandre farger og uttrykk
i etterkant uten å måtte bruke masse tid på rendering. Ved
å rendre ut alphakanalen separat kan man regulere
transparens i Photoshop.

Det dreier seg om å bruke media fleksibelt og ikke stivne i
en måte å gjøre det på.

Visualisering av fremtidens
bærbare computer. I hele prosessen
i dette prosjektet har grafisk
billedmateriale vært viktig. Det
opprinnelige inspirasjonen kom fra
bilder av encellede dyr (nederst til
høyre). Transparens, myke
materialer og assosiasjoner til
levende organismer er sentrale og
uttrykkes i hele designet.
Legg merke at bildene er rendret
uten refraksjon. Refraksjon vil oftest
gjøre at innholdet blir uforståelig
og det er derfor som regel å
foretrekke å rendre uten refraksjon
i beskrivende fremstillinger.
(Student Dan Sevaldson IFID
1999)
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ANIMASJONER

Produksjon av animasjoner fra 3D datamodeller er blitt en
egen industri som betjener filmindustrien, reklamebransjen,
medisinsk og annen vitenskaplig visualisering arkitekter og
designere. Animasjonssoftware er blitt billig og tilgjengelig
og finnes på mange undommers PCer som et av de
digitale favorittleketøy.

Spesialiserte animasjonsprogrammer er også å få kjøpt fra
noen få tusen kroner og oppover. I tillegg trengs et
videoredigeringssystem og eventuelt DVD-brenner for å
prodsere egne animasjoner. Til amatørnivå, som ofe er ok
for presentasjon av produkter, klarer man seg med en
investering i hardware på noen tusenlapper, ved siden av
PC. Profesjonelt utstyr som skal lage video med broadcast
kvalitet kan bli mye dyrere.

PRODUKSJON AV ANIMASJONER
Animasjoner genereres i sin enkleste form ved å definere
keyframes. Et objekt kan for eksempel bevege seg fra
keyframe 1 til keyframe 30. Bevegelsen fordeles jevnt over
30 bilder, og siden en video viser 30 bilder i sekundet vil
bevegelsen ta ett sekund.

Hvis objektet som animeres er selve kamera vil vi oppleve
at vi beveger oss gjennom rommet.

Figuranimasjon i 3DStudio Max.
Figuren bygges opp med et skjelett
som har egenskaper som ligner en
menneskekropp (constrains)
Den ytre flate som her vises i
trådmodell styres av skjelettet.
(Kim Baumann Larsen, Placebo
Effects)
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En slik enkel animasjonsmetode med setting av keyframes
for begynnelse og slutt vil gi en konstant bevegelse.
De fleste animasjonsprogrammene har muligheter til å
manipulere bevegelsen, slik at vi kan variere hastigheten.
Dette gjøres i en editor hvor bevegelsen fremstilles som en
rett linje i en graf med  frames (tid) i X-aksen og
bevegelsesindeks i Y-aksen. Hvis vi bøyer den rette linjen
vil bevegelsens hastighet variere. I bratte partier vil beve-
gelsen gå raskt mens i slakke partier vil det gå sakte. Hvis
vi bøyer linjen slik at et parti går nedover, vil objektet rever-
sere.

Det er mange egenskaper som kan animeres og hver
egenskap kan manipuleres ved hjelp av en slik editor. Ved
siden av vanlig bevegelse av objekter så som geometrier,
kamera og lyskilder, kan vi også animere skalering,
rotasjon og forflytning av kontrollpunkter, farger,
gjennomsiktighet, teksturer (for eksempel bølge-
bevegelser), lyskildenes egenskaper som lysstyrke,
lysfarge, glød, slagskygger,  kameraets brennvidde og
siktepunkt, atmosfæriske effekter osv. Vi kan også styre en
flytende bevegelse gjennom rommet ved å koble
bevegelsen til en splines, en såkallt motion path. Dette gjør
at vi får myke friformbevegelse, som er lette å manipulere
ved å flytte kontrollpunkter på bevegelseskurvaturen.

Et annet prinsipp er anvendelse av skjelletter. Skjellettenes
deler ordnes hierarkisk slik at hvis vi tar tak i hånden og
flytter denne, så følger resten av armen med. (Inverse
Kinematics)

Bevegelser introduseres enten ved å
manipulere leddene direkte ved å
dra i for eksempel hånden og
keyframe (inverse kinematics) eller
ved motion capture av virkelige
bevegelser.
Bevegelser kan også lages ved
hjelp av matematiske formler
(eqquations)
(Kim Baumann Larsen, Placebo
Effects)
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Keyframing.
En ball beveges, skaleres og roteres
i en flytende bevegelse over tyve
frames. Dette gjøres enkelt ved å
definere tre keyframes. Keyframe 1
er grønn, keyframe 10 er blå og
keyframe 20 er rød.
Definering av keyframes skjer ved
at tidsslideren (øverst i rammen,
under menylinjen) flyttes til ønsked
frame, deretter manipuleres
objektet og keyframen defineres.
(AliasWavefront Studio)

I skjelettets ledd kan vi legge inn begrensninger slik at et
albueledd ikke kan bøyes bakover, og  vi kan definere
leddets stivhet.

En annen bruk av skjeletter er å anvende dem som ryggrad
(spine) i et objekt. Hvis vi kobler en ryggrad til en sylinder
og bøyer denne vil sylinderen følge bevegelsen og bøye
seg. Denne teknikken er anvendt (og misbrukt?) i den
endeløse dans av såpeflasker over TV-skjermene i
kommersiell reklame.

Under arbeidet med animasjonen kan vi evaluere
bevegelsene ved hjelp av animerte trådmodeller eller ved å
rendre enkeltbilder og mindre utsnitt. Slike utsnitt kan
evalueres ved at datamaskinen laster disse enkeltbildene
inn i minnet og simulerer en kjøring av en sekvens.
Kapasiteten er begrenset av datamaskinens minne (RAM).

RENDERING OG UTSKRIFT PÅ VIDEOTAPE
Når animasjonen er definert setter vi i gang rendering-
prosessen. Maskinen starter med raytracing av bilde en.
Når dette er ferdig starter den automatisk opp med bilde to
og så videre. Hvert bilde får sin egen fil og maskinen
nummererer billedfilene automatisk. Rendering kan ta lang
tid, avhengig av renderingtid på hvert enkelt bilde og antall
bilder. Ved å måle renderingtiden på et bilde kan tidsforbru-
ket estimeres. Tidsforbruket vil variere noe fra bilde til bilde.

Flerprosessmaskiner kan kjøre arbeidet i bakgrunnen
mens man kan gjøre andre ting. Man vil imidlertid merke at
maskinen holder på med en ressurskrevende rendering.
Prosessen kan også kjøres på lav prioritet og vil da nesten
ikke virke inn på eventuelle andre prosesser. (UNIX) Hvis
man har flere maskiner med samme renderingprogramvare
kan arbeidet distribueres til disse, ved å dele det opp i
passende sekvenser. Det finnes også systemer som kan
distribuere arbeidet fornuftig til tilgjengelige ressurser over
nettverket. Profesjonelle animasjonsfirmaer har store
maskinparker kun til rendering, såkallte render farms.

Husk: du produserer en stor mengde med data! Sjekk at
det er nok plass på disken, eller lagre bildene på en
tapestreamer eller lignende.

Når alle enkeltbildene er ferdig rendret må de settes
sammen til en film. Dette gjøres i videoredigerings-

Semi-proff videoredigerings-suite.
To monitorer gir bedre plass til
redigeringsvinduet. Sony monitor
til venstre som viser video real-time,
aktive høytalere og audio
miksebord, Sony DV-cam deck
under høytaler. Systemet har fire
Ultra-SCSI harddisker og et Ifinish
videokort.
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programvare hvor forskjellige mediafiler som serier med
enkeltbilder,  digital video ellr analog video som er
digitalisert, stillbilder og lyd, klippes sammen. Det ferdige
produktet kan eksporteres i form av en digital videofil som
for eksempel MPG eller AVI eller det kan spilles inn på
videotape, eller DVD.

Utstyr som kreves er  ved siden av videokort og
programvare i datamaskinen en frame-accurate
båndspiller. Dette er en type båndspillere som kan
kontrolleres fra datamaskinen og som er i stand til å finne
frem til nøyaktige posisjoner på båndet (enkeltbilder) De
fleste DV kameraene kan styres fra datamaskinen via
firewire grensesnittet noe som har gjort videoredigering
mye mer tilgjengelig på amatørnivået.

Profesjonelle animasjonsprodusenter bruker gjerne spesiell
programvare til videoredigering. Disse fungerer som
avanserte klippebord hvor animasjonen kan klippes
sammen og tilføres en mengde filmeffekter før den kjøres ut
på bånd. Også lyd kan redigeres og legges på.

Skjermbilde av Ifinish (Media100).
Øverst redigeringsvinduet som
viser tidslinje, to videokanaler og
audiokanaler. Klipping skjer ved
at det legges inn overganger
mellom de to videokanalene.
Nederst til venstre, effektvinduet
hvor man angir hva slags overgang
man skal ha, nederst til høyre et
vindu som viser de foskjellige
media, (filmsnutter, stillbilder og
enkeltbilder i serie eller lyd)
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Et proffesionelt studio med alle nødvendige fasiliteter
krever store investeringer. Men med dagens hjemme-
redigerningssystemer kan man gjøre jobben på en bærbar
datamaskin og det finnes billig redigeringsprogreamvare
tilgjengelig. Kvaliteten på slike systemer begrenses føst og
fremst av hastigheten på harddisken. Denne gjør at for
ekempel import og digitalisering av video kun kan gjøres
med en relativ lav bitrate. (størrelsen i bytes per enkeltbilde)
For å digitalisere video fra tape i en profesjonel kvalitet kan
man ikke basere seg på RAM, men å kunne lagre raskt
nokk direkte på hrddisken. Det eneste som duger da er
ULTRA SCSI harddisker, gjerne i raid, dety vil si at to
disker fungerer som en.

DVD-brennere er blitt ganske billige, men det er fortsatt
ganske tungvindt å lage en video på DVD-formatet. Først
må den ferdige videoen eksporteres fra
videoredigeringsprogrammet i et format som kan leses av
DVD-programmet. Dette tar tid. Som regel lønner det seg å
bruke et spesielt media program (Cleaner) som
optimaliserer video til media for eksempel til Web eller
DVD. Cleaner rendrere om videoen til MPEG2. Dette tar
lang tid. Så eksporteres MPEG-filen til DVD-programmet
hvor man kan legge på menyer og organisere sekvenene
og deretter brennes DVDen, noe som heller ikke går så
veldig fort.

Et kvarter med video må man hjerne kjøre over natten i
Cleaner. Når prosessorhastighet og RAM ikke er så kritisk
under selve videoredigering, forutsatt at man har et godt
videokort og raske harddisker, så er prosessorhastikheten
desto viktigere i rendering av video. Det e desverre langt
frem til at vi kan brene en DVD like greit so en CD.

Hvis kvalite ikke er så farlig lønner det seg å lage
lavoppløselige AVI eller MPG filer. Dette kan i noen 3D-
programmer gjøres direkte. Disse kan brenes på en vanlig
CD, eller lastes over nettet. Hvis kvalitet er viktig og
distribusjon indre viktig, er den beste og enkleste måten å
spile inn videoen fra videoredigeringsprogrammet på DV
eller DV-CAM tape. (Rett inn på videokamera) Dette gir
bedre kvalitet enn DVD.
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Produktanimasjon av fiskesnelle
med animert transparens som viser
hvordan indre deler fungerer.
(Student Christian Abry IFID
2000)
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"Create", system utviklet av Halden
Virtual Reality Centre for utvikling
av kontrollrom. Systemet som
bygger på enkel desktopp-VR er
avansert når det kommer til
visualisering og dokumnetasjon av
process og prosjektkrav.
Bildet viser en modell av kontroll-
rommet il Halden-Reaktoren.

VIRTUAL REALITY

VR-er et diffust begrep siden det spenner fra systemer som
er svært avanserte med stereosyn, auditiv og taktil innput, til
enkel desktoppsystemer. Det som avgrenser et
skermbasert system fra det man ser på et vanlig 3D-
program er først og fremst graden av interaktivitet. Et
skjermbasert VR-system har en høy grad av interaktivitet
med de kunstige omgivelene og også mellom aktører som
gjerne representeres ved hjelp av Avatarer. (Figurer som
representerer virkelige brukere) Teknologien er imidlertid
relativt ung og under utvikling. Problemene er størst på to
områder.:
-VR krever kraftige grafikksystemer.
informasjon skal behandles i sanntid. Visuell informasjon
skal leveres i stereo til to skjermer, en for hvert øye.
Skjermene må ha en akseptabel oppløsning. Selv små
forsinkelser i sanntidsoppdateringen fører til "sjøsyke"
- fysisk samspill med virtuelle rom er vanskelig å simulere.
Problemet består i å føre tilbake krefter fra det virtuelle rom
til operatøren (force feedback). Hvordan skal man teknisk
løse simulering av å sette seg i en virtuell stol?
Kollisjonsdeteksjon krever også stor datakraft.

Til tross for disse begrensningene viser virtuelle systemer
sin nytte. Særlig spesialsystemer som flysimulatorer har en
klar nytteverdi.

VR kan også benyttes for å overstige dimensjonsbarrierer.
Sammenkoblet med mikroskop og manipuleringssytemer
kan man for eksempel utføre manuelt arbeide i
mikroskopisk skala.

Avatarer er figurene som
representer online brukere.
Figurene kan samhandle ved hjelp
av enkle gester aktivert av
"emotion-buttons".
Fra Active Worlds.
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3D-Chatroom. Active Worlds er et
av få 3D-chatromm som fungerer.
Det ble etablert i 1995 og er unikt i
det det tillater brukerne å bygge
egne konstruksjoner på en meget
enkel måte. Resultatet er blant
annet "Alpha World" den største
virtuelle by med en utbredelse på
rundt 100000 virtuell
kvadratkilometer og flere titals
millioner objekter.

System for "Distant Cooperation"
hvor to brukere kan tegne og
forklare i sanntid på en 3D-fil

"Create"
Kontrollrommet kan enkelt
møbleres med forhåndslagrete
objekter.
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Desktopp VR er enkle systemer som ikke gir en totalt
omslutternde opplevelse, men som kan være "immersive"
på grunn av de handlingene som foregår der. For eksempel
gjør desktopp systemer det mulig å la en stor gruppe bru-
kere deltaq samtidig, noe som kan føre til sosiale rom.
Disse rommene kalles for 3D-chat romm.

AUGMENTED REALITY
Augmented reality er enkelt forklart en blanding av virtuell
romlig informasjon med den virkelige verden. I prinsippet
bærer brukeren et headsett med et halvtransparent display
som gjør det muulig å projektere informasjon som "mappes
Ggeometrisk med bakgrunnsbildet av RL ("Real Life").

Anvendelsesområder er mange alt fra kunstapplikasjoner,
kommersiell virtuell underholdning og reklame til å
synliggjøre egenskaper ved rommet som ikke er sansbare.
Et av de beste eksemplene på det sistnevnte er Halden
VR-Centres eksperimenter med å visualisere nukleær
stråling. Det bærbare systemet som består av en laptopp i
ryggsekk, en Sony headup dispålaybrille. lydsystem og et
taktilt system lokalisrt i et belte gjør det mulig for en
operqatør i en atomreaktor og unngå områder som har høy
stråling.

Brukeren kan trene i en virtuell
modell av reaktoren

Test av systemet i Haldenreaktoren
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Augmented Reality. Øverst, bruker
med systemet som omfatter en enkel
Sony jalvtranparent brille.
Nederst et bilde som viser omtrent
hva prukeren ser. Et landskap er
mappett opp på den virkelige
verden. Høye fjell indikerer høy
stråling. Lyd og vibrasjoner bidrar
til å varsle brukeren om stråling
som ligger utenfor synsfeltet.
Strålingsfeltet er i prinsippet
dynamisk og kan forandre seg.

Systemet er basert på et motion trackingsystem som
brukeren bærer på seg og sensorer i rommet som
oppfatter brukerens posisjon nøyaktig til en hver tid.

Slike systemer kan også tenkes brukt i demontering
av Atomkraftverk. Ved inkludering av en digital modell
kan systemet brukes til trening eller evakuering i
situasjoner med nedsatt visibilitet.
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VR i underholdning.
Spillindustrien er drivkraften i VR-
relaterte applikasjoner.
Fra "Den Lengste Reisen" FunCom.
Dette spillet utmerker seg ved sin
flotte grafikk og fine måte å fortelle
en interaktiv historie.
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VR i kultur.
Et tredimensjonalt virtuelt galleri
for visningn av videokunst for
NIFCA. Prototyper utvklet i Flash
og VRML.
(OCEAN NORTH 2000 Prototyper
ved Birger Sevaldson)
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ARKITEKTURMODELLER
Arbeidet med 3D arkitekturmodeller er bestemt av litt andre
betingelser enn arbeidet med modeller som skal produse-
res maskinelt. Det finnes ingen "arkitekturmaskin" som kan
produsere bygninger direkte fra 3D-modellen. All
nødvendig dokumentasjon for gjennomføringen av bygge-
prosessen blir tilslutt utført i 2D i form av arbeidstegninger.

3D-modeller innen bygningsfaget har tradisjonelt vært brukt
mest for å visualisere et prosjekt på et relativt sent
tidspunkt etter at arkitekten har gjennomført et tradisjonelt
prosjekteringsarbeidet.

3D-modellen kan med fordel brukes mere aktivt, selv om
den ikke kan få en like sentral plass i prosessen som for en
industridesigner, hvor 3D-modellen ideelt sett opptrer som
den sentrale informasjonsbærer gjennom hele arbeidet
frem mot et ferdig produkt. Men, i en tidlig fase kan
3D- modellen ha en like sentral betydning. Forutsetningen
er at man begynner tidlig å bygge opp 3D-modellen og
bruker denne allerede fra ide og skissestadiet. Når et visst
stadium er nådd avledes nødvendig 2D- informasjon i form
av planer snitt og oppriss, som danner grunnlag for den
videre prosjekteringen og produksjon av arbeidstegninger.

Hvordan 3D-modeller best kan benyttes i prosjekterings-
fasen er avhengig av prosjektets natur. Små prosjekter, for
eksempel typiske interiørprosjekter kan utføres med 3D-
modellen som hovedverktøy i prosjekteringen.

Bernard Tschumi
Parc de la Villette
Et "pre-CAD prosject". Prosjektet
ble tegnet for hånd, men med tanke
på at det naturlige
arbeidsredaskap ville være et 3D
datasystem. Dette illustrer
potensielle brukeres forventninger
og formening hvordan datasystemet
samspiller med et bestemt
formspråk.
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Visualisering av inngangshall til
Molde Lufthavn.
(Lars Sørbø Digital Design
Distribution 1993)

"Hus for en natt"
(Birger Sevaldson 1993)

Siemens Sentralbygg
Arkitekt Siri Jemtland
(Datamodell og rendering Birger
Sevaldson 1993)
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Det eksisterende rom kan konstrueres opp og innredning-
selementer plasseres og manipuleres direkte i 3D-model-
len.

Større prosjekter vil ha en noe annen fremgangsmåte. Mye
av prosjekteringsarbeidet med romprogrammer, kom-
unikasjonsveier og lignende gjøres i 2D. Etterhvert som
prosjektet skrider frem kan 3D- modeller avledes fra plan-
informasjonen. I enkelte programmer er det enkelt å løfte
opp objektene i 3D fra plantegningen. Dette gir muligheter
til å bruke 3D i selve prosessen for å evaluere deler av
prosjektet, lenge før den endelige 3D- modellen er ferdig.
Ved en slik metode brukes 3D-programmet aktivt i proses-
sen, og ikke bare til visualisering i etterkant. Når
detaljeringer skal utarbeides er det mulig å gjøre dette
direkte i3D.

Bruk av 3D-systemer kun til visualisering av det endelige
resultat er i grunnen sløsing med ressurser. 3D-modellering
må inn i prosjekteringsmetodikken på et tidlig tidspunkt.

Bruk av 3D programmer vil etterhvert også tvinge frem en
annen struktur på arbeidet. Mange arkitektkontorer bruker i
dag DAK, men det benyttes mest til dokumentasjon og ikke
som et prosjekterings- og formgivningsverktøy. En aktiv
bruk av 3D mulighetene vil innebære at arkitektene selv
benytter verktøyet og at de spesialiserte DAK-operatørene
vil bli færre. Nye ideer og løsninger tegnes rett inn på kort
tid.

"Skoeske-modeller" som viser
utviklingen av en
kontorinnredning.
(Kim Baumann Larsen, Placebo
Effects)
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Modell som etterligner lignende
kvaliteter som de som finnes i en
tradisjonell pappmodell
(Kim Baumann Larsen, Placebo
Effects)

Halvabstrakt modell
(Kim Baumann Larsen, Placebo
Effects)

Nettverksløsninger, filoverføring og distribusjon av rettighe-
ter til lesing av filer, og muligheter til utprinting av de nyeste
forandringer, minutter etter at disse er tegnet inn vil gjøre at
medarbeidere og opdragsgivere til en hver tid er fullt opp-
datert. En slik strukturell forandring av prosjekterings-
arbeide utgjør et stort potensiale for å oppnå lavere
prosjekteringskostnader.. (kilde:Ole-Jørgen Bryn)
Det er hittil gjort lite på å utarbeide metoder for hvordan 3D
og 2D DAK kan benyttes i prosjektering.

En meget nyttig ting for arkitekten er muligheten for å
produsere realistiske bilder med materialer og overflater.
Arkitekten er vanligvis avskåret fra en god evaluering av
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Modeller av kjøkkenløsninger.
Begynnerkurs i 3D CAD.
Institutt for møbel- og
innredningsarkitektur, SHKS 1995.

bygget før det står ferdig. Små pappmodeller gir ikke noen
god innsikt i hvordan det oppleves å bevege seg i rommet.
Animasjon er i denne sammenhengen viktig. Med de nye
radiosity metodene kan man bevege seg rundt i modellen
etter at den er ferdig skyggelagt. Radiosity gir også en
mykere og mere realistisk belysning enn raytracing.

Noen applikasjoner har egne funksjoner for bygging av
terrengmodeller basert på høydekoter.  Fremgangsmåten
er noe forskjellig men kan bestå i at man først grupperer
kotene som ligger i samme høyde og deretter angi
ekvidistansen.

En annen mulighet er å simulere sollys for vurdering av
byggets vinduer og åpninger. Mange programmer har
mulighet for å velge posisjon ved hjelp av lengde og
breddegrader, og deretter velge dato og klokkeslett for
simulering av solposisjon.

3d har gitt mange nye muligheter for arkitekter når det
gjelder visualisering. Men de virkelig store utfordringene og
gevinstene ligger i anvendelse av 2D og 3D DAK i
prosjekteringsprosessen. Her har vi i de fleste tilfeller kun
sett begynnelsen på en utvikling som vil ha store konse-
kvenser for måten arkitektene arbeider på.

Fotorealistisk modell
(Kim Baumann Larsen, Placebo
Effects)
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Øverst
ARS01 Kiasma Utstillingsdesign i
Steven Holls museum.
Utstillingselementer i rødt.

Midten:
Intencities. Urban installasjon.

Nederst:
Formations, installsjon i Trussardi
Foundation Milano

prosjektene er ved
OCEAN NORTH
Visualiseringen ved Placebo Effects
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World Center for Human Concerns
Øverst perspektiv, nederst detalj
Fasade
Michael Hensel og Birger
Sevaldson
OCEAN NORTH
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Et avansert prosjekt som viser bruk
av digitale verktøy på alle plan, fra
analyse og diagrammatisk
fremstilling av kompleks
informasjon til formutvikling og
kommunikasjon av ferdig design
gjennom diagrammer som forklarer
systemet og renderings for å gjengi
et bilde av bruk.
(Achim Menges AA School of
Architecture London)
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BRUK AV DATABASERTE
FORMGIVNINGS OG KONSTRUKSJONS-
VERKTØY I EN SKAPENDE PROSESS.

Ethvert medium (tegneredskap, modellbygging osv.) har
sine muligheter og begrensninger som igjen har innflytelse
på formgivningsprosessen og dermed på det endelige
resultat. Databaserte formgivningsverktøy er av mange
designere og arkitekter forlengst tatt i bruk, og spørsmålet
melder seg med full tyngde: Hvordan virker dette inn på oss
som formgivere. Blir vi bedre eller dårligere designere av å
sitte foran en dataskjerm? Spørsmålet må vi forsøke å
besvare ved å sammenligne bruk av data med de tradisjo-
nelle metodene.

Vanlige 3D-DAK systemer har vært lite benyttet i den
kreative prosessen, hovedsaklig fordi de er lite egnet til
manipulasjoner av ferdige modeller. De har som regel også
begrenset visualiseringskapasitet . Modellering og
formgivning stiller de høyeste krav til funksjonalitet,
smidighet og visualisering. Dessuten må 3D-modellene
være av en slik kvalitet at de kan overføres til andre
systemer for viderebehandling. Det finnes i dag kun få
programmer som tilfredsstiller alle disse krav. Eksempler er
Alias|Wavefront Studio, og til dels Alias|Wavefront Maya og
3DStudio, selv om de to sistnevnte er mere orientert mot
visualisering og animasjon enn formgivning.

datagenerert skisse.
Skisseunderlag generert ved hjelp
av animasjonsteknikker.
(a_drift, tidskapsel for New York
Times. OCEAN NORTH Birger
Sevaldson)
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Problemstillingene som omtales i dette kapittel, tar ut-
gangspunkt i slike spesialiserte modelleringssystemer
systemer.

Datamaskinens virkemåte passer best til de lineære og
logiske delene av designprosessen og mindre til en intuitiv
og spontan arbeidsmåte. Dette blir mest tydelig i en tidlig
skissefase.

Fortsatt må papir og skisseblyant regnes som et meget
anvendelig medium for raskt å etablere en “egendialog”
mellom det indre bilde (idé) og det ytre bilde (visualisering).
Det vanlige med blyant er at man prøver seg frem. Man
tegner en hel mengde streker, korrigerer ved å legge på
flere og sterkere streker til man nærmer seg en form man
er fornøyd med. Den endelige formen oppstår som et slags
gjennomsnitt  av alle de eksisterende strekene, hvor men-
neskets persepsjonsapparat er delaktig ved sin evne til å
filtrere inntrykket. Skissen gir også rom for forskjellig indivi-
duell tolking.

Ved bruk av tradisjonelle tegneredskaper har designeren
en direkte fysisk kontakt med mediet, slik at for eksempel
utøverens temperament og følelser kan uttrykkes i skissen.
Skissens funksjon er at den skal være unøyaktig og
dermed uttrykke det uferdige. Skissen skal gi rom for for-
tolkning, og anspore til å dikte videre.  Skissen rommer
diffus informasjon som utøverens personlighet og
individuelle uttrykk. Man kan si at en blyantskisse har et
høyt abstraksjonsnivå. Slik er den et uovertruffet middel i en
skapende prosess.

Datagenererte skisser ser ikke ut som skisser i vanlig
forstand.  En datagenerert skisse overlater lite til fantasien.
Den avslører alt og forteller nøyaktig hvordan objektet ser
ut. Datamaskinens største begrensning i en slik sammen-
heng er dens nøyaktighet, eller manglende evne til å
håndtere “omtrentligheter”. Datamaskinen løfter skissen inn
i en illusjon av virkelighet. Dette gir full kontroll og ansporer
til å gjøre direkte bevisste forandringer og valg. Mens
håndskissen kan oppfattes som et intuitivt og fysisk/moto-
risk verktøy,  kan dataskissen sees på som en mere
cognitivt orientert skissemetode. Vi kan også si at
håndskissen krever en aktiv deltagende persepsjon av
betrakteren, mens dataskissen i så måte er mere
passiviserende ved sin konkrete og nøyaktige fremtoning.
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De forskjellig medienes fordeler gjør det usannsynlig at
datamaskinen vil erstatte skisseblyanten innen nærmeste
fremtid, men at de forskjellige mediene kan utfylle
hverandre.

En 2D-fremstilling, enten ved tradisjonell tegneredskap,
eller ved hjelp av 2D-CAD, inneholder meget begrensede
mengder informasjon om objektet som illustreres.
En friformflate (krummet flate som beveger seg fritt i
rommet), tegnes som regel ved hjelp av en rekke snitt hvor
man i prinsippet ikke har noe informasjon om flaten mellom
snittstedene. Da projeksjonene i 2D-konstruksjon ikke har
noen direkte sammenheng, er det vanlig at det forekommer
uoverensstemmelser mellom de forskjellige projeksjonene.
En datagenerert 3D-modell vil gi langt større kontroll over
formen enn en 2D-tegning.

Bruk av 3D-data i konstruksjon og formgivning stiller krav til
at man foretar geometriske analyser av objektene som skal
fremstilles.  DAK- programmet løser ingen formproblemer
av seg selv. Tvert imot vil dårlig gjennomtenkt design bli
avslørt under den prosessen det er å konstruere modellen
på DAK. Dette fører til at man må gå dypere inn i form-
problematikken, og man blir tvunget til å bearbeide formen
i detalj. Bruk av 3D vil stille øket krav til forståelse av rom
og geometriske problemstillinger.

Databaserte modelleringsverktøy er et forholdsvis nytt
medium med sine begrensninger og muligheter. I et
skapende arbeide vil det være viktig å være bevisst
hvordan dette mediet påvirker det endelige resultat. Visse
ting er lettere å få til enn andre på grunn av matematikken

Ferdig design av "a_drift"
Tidskapsel, Rendering og RP-
modell.
(OCEAN NORTH 2000)
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bak modellene, programmets muligheter,  brukergrense-
snittets utførelse og maskinvarens begrensninger. Dette
forholdet bidrar til at man vil unngå vanskelige operasjoner
og foretrekke løsninger som volder mindre besvær. Det er
høyst sannsynlig at dette vil påvirke formspråket i mer eller
mindre grad.

Hvis vi ser på datamaskinens virkemåte er det visse
elementer i designprosessen som ligger særlig vel til rette
for databehandling:

- Gjentagelser, kopier, rytmer.
- Gjenbruk av elementer:
- Forandringer av eksisterende objekter.
- Varianter for å etablere beslutningsgrunnlag
- Versjoner for å dokumentere en prosess.
- Komplekse geometrier, friform.
- Analyser, volum, overflate, styrke osv.

Hvordan et system påvirker designerens formspråk er
dessuten avhengig av programmets brukergrensesnitt, og
brukerens evne til å betjene programmet.

Her er det viktig å være klar over at ethvert medium har
sine innebygde begrensninger og muligheter, som vil
påvirke resultatet. Dette gjelder selvsagt også tradisjonelle
tegneteknikker. Vår geometriske tegnetradisjon, og
vanskelighetene forbundet med å fremstille friformflater ved
hjelp av denne, har antagelig påvirket betingelsene for
forekomsten av slike vanskelige geometrier. Dermed har
tegnemediet hatt en direkte innflytelse på vår formkultur.
Modellbygging har også sine betingelser. Prosessen blir
sterkt styrt av økonomiske premisser og tekniske
muligheter ( maskiner, materialer, innkjøpte tjenester ).

Et sentralt problemet med tradisjonelle skisserings- og
tegneteknikker er at man arbeider i kun to dimensjoner.
Man skaper abstraherte bilder av et objekt som er ment å
være tredimensjonalt. Mye av formgivnings og
komposisjonsarbeidet foregår i to dimensjoner og det er
ikke uten videre gitt at resultatet blir bra når en fysisk
modell lages. En vil derfor oftest komme inn i en fase med
remodellering når man overskrider grensen mellom bilde
og gjenstand. Noen designere kompenserer for dette ved
utstrakt bruk av modellbygging helt fra skissestadiet, men
dette er ressurs- og tidkrevende.
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Visualisering på dataskjermen kan foreløpig ikke erstatte
den fysiske virkeligheten. Produksjon av fysiske modeller vil
være en viktig del i en designprosess også i fremtiden.
Ingenting kan foreløpig simulere nærkontakten med mate-
rialene (tekstur, tyngde, lukt). Kunstige virkelighetssystemer
er foreløpig for dårlige, for dyre og for tunge i bruk. Det er
unntaksvis mulig å utvikle et produkt uten fysiske modeller.
En god løsning vil være å kombinere 3D-systemet med en
eksternenhet som produserer fysiske modeller (modellfres,
Rapid Prototyping).

Et annet problem ved bruk av dataassisterte 3D-applika-
sjoner er at dataskjermen gir en viss avstand til objektet.
Objektene presenteres gjennom et todimensjonalt bilde på
skjerm. Rommet kan simuleres ved at man forandrer bilde-
vinkel eller dreier gjenstanden. Viktige dybde- og avstands-
opplevelser mangler, som stereosyn og fokus.

Til tross for disse begrensningene er en av de mest åpen-
bare fordelene med et databasert 3D-verktøy, mulighetene
for å visualisere produktene for seg selv og andre
(oppdragsgivere, kunder) på en måte som gir en tilnærmet
realistisk gjengivelse.

Det er avgjørende i en designprosess at formgiveren har
en god “egenkommunikasjon”, dvs. at man er dyktig til å
fremstille ideer på en slik måte at det er lett å ta avgjørelser,
som igjen fører til nye ideer og løsninger. Denne egen-
kommunikasjon kan bli sikrere ved hjelp av 3D.
Arkitekter og interiørarkitekter kan oppleve problemer
særlig med visualisering av innvendige rom. Det er kun
unntaksvis mulig å bygge fullskala prototyper av rom.
Modellarbeidet er oftest begrenset til små skalamodeller,
som krever stor grad av fortolking, og som dermed ikke gir
noen stor grad av sikkerhet. Rom kan heller ikke avbildes
tilfredsstillende ved hjelp av stillbilder, men må oppleves.
Det er umulig å se hele rommet på en gang. Opplevelsen
vil bestå av en sekvens av sanseopplevelser over et
begrenset tidsrom hvor korttidsminne spiller en viktig rolle.
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(Dette gjelder for så vidt også gjenstander ettersom man
ikke kan se forsiden og baksiden samtidig.) En slik
opplevelse kan til en viss grad simuleres ved hjelp av en
dataanimasjon.

Overfor kunder og oppdragsgivere er det ikke uvanlig å
støte på store visuelle kommunikasjonsproblemer. De
færreste av dem har fagkunnskap og trening i å forestille
seg hvordan resultatet  vil bli ut fra tradisjonelle tegne-
metoder, med mindre man da tilstreber en ekstremt stor
grad av nøyaktighet og realisme. Databaserte
visualiseringsverktøy er et utmerket middel for å bedre
kommunikasjonen mellom formgiver og oppdragsgiver

Å starte opp med 3D er økonomisk ressurskrevende  og
tidkrevende når det gjelder å bygge opp kompetanse.
Gevinsten i en formgivingsprosess vil komme i form av
større kontroll over geometriene og etablering av bedre
grunnlag for å treffe beslutninger. Det er realistisk å forvente
at man sparer en god del på modell- og prototypetilvirkning.
Dette vil igjen kunne gi en tidsgevinst.

Videre er det mulig å oppnå betydelig gevinst på tid og
nøyaktighet når den digitaliserte 3D-modell opptrer som
den viktigste informasjonsbærer i en produktutviklingspro-
sess fra skisse til produksjon, hvor Informasjonen i 3D-
modellen kan brukes om igjen til mange formål:

- Visualisering for oppdragsgiver, markedstesting osv.
- Analyser: Volum, overflate, styrke, turbulens, termiske

"Ambient Amplifiers" er et prosjekt
som adresserer en mengde
forskjellige måter å anvende
digitale verktøy på.
Til venstre skisseunderlag , til
høyre design av paliliong.
(OCEAN NORTH Birger Sevaldson
2000)
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analyser osv.
- Produksjon av modeller ved hjelp av numerisk styrte mas-
kiner eller andre metoder som stereolitografi
- Simulering av produksjonsprosesser, som f.eks. sprøyte-
støping eller robothåndtering
- Styring av produksjonsmaskiner
- Produksjon av støpeformer
- Informasjonsgrunnlag til databaser og regneark
- Produksjon av tegninger

En annen mulighet for gevinst ligger i å flytte en del analyser
som tradisjonelt har kommet i en senere konstruksjonsfase,
så tidlig som mulig i produktutviklingsprosessen. Her kan
nevnes kalkulering av volumer, overflater og styrke-
beregninger. Allerede på et tidlig skissestadium kan
forskjellige prinsippløsninger sammenlignes for
materialforbruk og lignende.

På den andre siden er det like klart at en 3D-satsing som
bare tar i betraktning en isolert del av dette bildet, som for
eksempel produksjon av fine bilder, fort vil bli en kostbar
fornøyelse. Gevinsten kommer av modellens presisjon som
fører til større sikkerhet dersom vi benytter denne presisjo-
nen til noe, dvs gjenbruk av modellen til mange formål.
Gjenbruk av modellen vil si at vi tar vare på presisjonen
gjennom hele utviklingsprosessen. Dessuten er det først
ved gjenbruk av modellen vi vil oppnå de virkelig store
tidsbesparelsene.

Selvsagt finnes det intet klart svar på spørsmålet om vi blir
bedre eller dårligere designere av å bruke 3D. Heldigvis vil
det meste også i fremtiden være avhengig av oss som
individer og som deltagere i en større kulturell sammen-
heng. Men at det påvirker oss er det ingen tvil om. Større
sikkerhet og tidsbesparelse i produktutvikling og større
fleksibilitet i produksjon bidrar til fremveksten av en stadig
mer pluralistisk formflora. Økende bruk av gode 3D-pro-
grammer synes å ha en innvirkning på fremveksten av et
mere organisk formspråk i f. eks. bilindustrien på 90-tallet.
En tilsvarende sammenheng kan vi se innen arkitekturen
med tendensen mot et mere komplekst formspråk. Denne
nære sammenhengen bekreftes av bl. annet Peter
Eisenmann, som uttrykker en direkte avhengighet av gode
3D-modelleringsmuligheter for å “do what he wants to do”.
At disse nye redskapene kan ha en innvirkning på oss som
individuelle formgivere og på hele vår formkultur, gjør det
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påkrevet at vi er oss bevisst hva vi gjør med maskinen, og
ikke minst hva maskinen gjør med oss.

"Synthetic Landscape Pavillion"
Kompleks modellering hvor Rapid
Prototyping var viktig for å få en
full forståelse av formen.
(OCEAN NORTH 1998)
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Tradisjonelle tegneteknikker
overført til digitale media.
WACOM tegning.
(Dan Sevaldson 2002)
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NYE DESIGNTEKNIKKER
Etter 30 år med datatteknologi anvendt i designprosesser
begynner det sakte å gro frem metoder og teknikker som
er tilpasset dette relativt nye medium. Studenter, lærere og
designere er engasjert i å utvikle og utprøve nye
designstrategier som er tilpasset bruk av datamaskin.
Mange av disse teknikkene springer ut fra tradisjonelle
teknikker og teknologien brukes til å øke mulighetene som
allerede finnes.

For eksempel utvides mulighetene i tradisjonell tegning ved
hjelp av digitale tegnebrett (WACOM). Med slik teknologi
nøyer man seg ikke bare med å simulere blyan, viskelær,
kullstift, akvarell, paintbrush og marker, men teknologien
sprenger rammene og begrensningene til de tradisjonelle
manuelle tegnevertøyene og legger til helt nye muligheter.

Innen 3D formgivning finnes det flere systemer som
simulerer arbeide med fysisk modelleringsmaterialet.
PhantomPen gjør det mulig å modellere på en
tredimensjonal virtuell modell med force feedback, noe
som gir en taktil opplevelse som skal tilsvare den fintfølte
fysiske opplevelsen man har ved modellering i et materiale.

I noen software finnes en enklere utgave av samme
kopnsept, uten force feedback. I Alias|Wavefront Maya
finnes det et verktøy (Sculpt Tool) som lager en dynamisk
markør som følger overflaten. Ved å angi egenskaper til
denne markøren kan overflaten løftes ("sparkles") eller
senkes ("slipes ned"). Markørens egenskaper kan kobles
til for eksempel den trykkfølsomme pennen på et WACOM
tegnebrett. Trykket vil da for eksempel justere markørens
diameter og forandringens dybde.

Generative Teknikker
Det finnes imidlertid en annen type digitale teknikker som
tilsynelatende tar et mer radikalt brudd med de tradisjonelle
måtene vi kjenner. Disse teknikkene utnytter
datamaskinens generative potensiale. Med dette menes
en designprosess hvor operatøren relativt enkelt
manipulerer parametere som styrer datamaskinen til å
produsere en stor mengde nytt grafisk og eller geometrisk
materiale.  Det mest nærliggende eksemplet er Photoshop
eller tilsvarende 2D-programmer, hvor designeren kan leke
seg frem til nye visuelle uttrykk ved å manipulere en lang
rekke filtere. Mulighetene ved kombinasjon av filtere og
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forandring av paramtrene gir et uendelig antall muligheter.
Det er derfor vanlig blant designere at man nærmest går på
"skattejakt" i programmet og nærmest snubler over
grafiske uttrykk man ønsker å jobbe videre med. Slik lar
man teknologien løpe foran og anvender den på en
generativ måte.

Dette er i grunnen ikke noe nytt. Mange kunstmalere
anvender slike teknikker, hvor de "følger etter penselen" og
nærmest tillater at ting utvikler seg ut fra en ide om at bildet
har en indre vilje som man må følge.  Man kan fortolke dette
som en vilje til å la mediet spille ut mulighetene og la seg
inspirere av dette. Vi kan her bare minne om Edvard Munch
som la bildene ut i regnværet for å oppnå spesielle effekter,

"Ambient Amplifiers"
Øverst animasjon som la
grunnlaget for å utvikle en
pavillion i flere mulige stadier av
"uferdighet" som vises nederst.
De forskjellige stadiene indikerer
forskjellige bruksmuligheter men
også muligheten til å oppgradere
og eller nedgradere eksisterende
pavillionger.
Til Høyre rendering og RP-modell
av ferdig utbygget pavilliong.
(OCEAN NORTH Birger Sevaldson)
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en analog paralell til et digitalt filter, bortsett fra at munchs
analoge filter antagelig ga effekter som intet digitalt filter
kan reprodusere.

Når slike teknikker migrerer til 3D-design skjer det flere
ting. For det føste øker kompleksiteten og utfordringene.
Det er vanskeligere å leke segf med geometrier enn med
farger. I tillegg så brukes ofte fargeinformasjon som en
tillegskanal i på geometriene.
I slike sammenhenger er det oftest snakk om anvendelse
av animasjonssoftware og simuleringsegenskaper som
Dynamics og Inverse Kinematics. Dette har sitt utspring i
den amerikanske arkitekten Greg Lynns introduksjon av
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bruk av animasjonssoftware som formgenerator.
Programvaren brukes da ikke lenger til det den var tenkt til
nemlig produksjon av digitale animasjoner, men
omdefineres til å generere form som tjener som underlag
for design, eller til å fremstille prosesser, simulere
situasjoner og relasjoner mellom aktører i en prosess. I
prinsippet kan hvilken som helst programvare omdefineres
på en slik måte og benyttes som et designvertøy.

En annen rettning er arbeider med genetiske algoritmer
hvor Lacom var en foregangsmann og hvor arkitekten John
Frazer var en av de som introduserte dette til arkitekturen. I
dette sporet følger en lang rekke arbeider rundt shape
grammar og ekspertsystemer. Disse tiltrekker seg for det
meste akademisk interesse og har hittil i liten grad resultert
i arbeider av designmessig høy kvalitet.

Argumentene og teoriene rundt denne typen arbeider er
mangfoldig og spenner fra ideer om at maskinen i seg selv
skal overta for menneskelig kreativitet (genetiske
algoritmer og expertsystemer) til abstrakte og
diagrammatiske tenkemåter inspirert av vitenskapelig
visualisering og nyere rettninger i filosofien (Gilles
Deleuse). Rammene for denne boken gjør at vi ikke kan
komme inn på alle disse aspektene i noen særlig dybde,
men vil her konsentrere oss om å se på dette fra et
designmetodologisk synspunkt.

Sett ut fra et slikt perspektiv er hovedintensjonen med å
bruke datamaskinens generative potensiale å produsere
noe som er nytt og uforutsett. Mens de før nevnte
teknikkene bygger videre på selve verktøyene, bygger de
generative metodene mer på anvendelse av mediet som
en måte å tenke på. Dette kan best sammenlignes med en
designers aller første ideskisser, hvor drodling for å "tenke
med blyanten" er det sentrale, og hvor det spiller mindre
rolle hva slags vertøy som anvendes. Det fungerer like bra
på en serviett på en kafe, som med noe annet medium.
Poenget er vel egentlig at mediet skal være svært lett
tilgjengelig og komme helt i bakgrunnen. Dette spontane
ved denne drodlingen gjør at sammenligningen med
dataassisterte generative teknikker halter, men likheten er
selve prosessen hvor man "spiller ball" med et medium ved
en gjentagende syklus av visualisering og fortolkning.
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En slik  prosess griper inn i sentrale elementer av visuell
kreativitet. Kreativitet forklares i dag ved hjelp av en rekke
modeller som spenner fra pragmatiske, psykometriske,
cognitive og sociologiske forklaringer. Den mest
anvendelige tilnærming til dette vanskelige og komplekse
fenomenet er muligens "confluence.models" som forstår
kreativitet som en kombinasjon av alle de nevnte faktorene.
(Sternberg, Handbook of Crerativity 1999)

Selv om kreativitet er et slikt vanskelig og diffust fenomen
er det en god strategi for mennesker i kreative yrker å
forstå kreativitet ut fra sin egen erfaring, altså en
pragmatisk holdning.

Et fellestrekk ved forståelsen av kreativitet er at resultatet
bør være uforutsett. Altså at i den kreative prosess når man
frem til noe som ikke er kjent eller sett på forhånd. I denne
sammenheng tar vi dette som en generell platform og
utgangspunkt for diskusjonen.

Datamaskinen kan programmeres til å generere mer eller
mindre uforutsigelige strukturer, som for eksempel i
genetiske algoritmer. Men hvis vi baserer oss helt og
holdent på en slik tilnærmingsmåte, hvor datamaskinen
nærmest erstatter designeren, har dette minst to negative
konsekvenser. Designeren er redusert til en slags
arbeidshest, med liten inflytelse på selve sluttresultatet.
Men enda alvorligere er at resultatet ville kunne ende opp
som meningsløs formalisme siden maskiner ikke har evnen
til å fortolke menneskenes kulturelle uttrykk. En annen ting
er at ideen om den selvgenererende datamaskinen som
designer på egen hånd er foreløpig en fiksjon.

Dataassisterte kreative designteknikker bør derfor til en
viss grad beholde designerens kontroll over mediene.
Noen formgivere er svært opptatt å beholde prosessens
indre logikk og derved gi fra seg kontrollen til prosessen og
maskinen og kun beholde kontroll over premissene. Selv
om dette i perioder kan være en fordel er dette som en
prinsipiell holdning svært selvbegrensende og uproduktivt.
Når det er sagt, er det et sentralt aspekt ved anvendelse av
datamskinen som generativt verktøy at man i perioder gir
fra seg kontrollen i den forstand at man "spiller ball" med
teknologien.
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Drodleskissen inngår i en prosess hvor visuell fortolkning
av materialet er sentralt. Skissen er oftest unøyaktig og
uklar og den fortolkes for å få mening. Fortolkningen er
basert på visuell tenking  og fører til nye versjoner og ny
visualisering. Denne syklussen eller hermeneutiske
spiralen, hvor mening prosjekteres inn i skissen
(fortolkning) for deretter å tydeliggjøres (visualisering) er
helt sentral i en designers kreativitet som i motsettning til en
ingenjørs eller oppfinners kreativitet først og fremst er
visuell. Visuell tenking står derfor sentralt i
designprosessen. Med visuell tenking menes her ikke først
og fremst å assosiere til semantiske og symbolske
fortolkninger, men å tenke på et strukturelt nivå i
proporsjoner, relasjoner, tetthet, rettning, likhet, rytme og
gjentagelse og så videre. (Beskrevet av Rudolf Arnheim i
"Visual Thinking")

Drodleskissens fordel er at den er rask og intuitiv, i hvert fall
for en designer med mange års trening. Dens ulempe er at
graden av visualisering er begrenset. Dens unøyaktighet gir
åpning til fortolkning, men er samtidig en begrensning.
Håndskissens begrensning er også at man ofte sitter fast i
å gjenta seg selv ved at man skisserer på et konkret og
representativt nivå i steden for på et abstrakt og strukturelt
nivå. Man gjentar ofte typologier og arketyper i skissene og
har vanskelig for å bryte eksisterende schemata. (ref
Piaget)

Den generative datamodellen har en begrensning i at det
kreves mer av designeren når det gjelder datakunnskap,
og at prosessen blir lite spontan og intuitiv. Fordelene er at
den er overlegen i visualisering, da den kan holde på mye
mer visuell informasjon enn drodleskissen. Den er i
motsettning til skissen nøyaktig og fortolkningen baserer
seg da mindre på unøyaktighet og antydning, men må
basere seg mere på abstrakt, diagrammatisk og strukturell
tenking. En direkte assosiativ og metaforisk fortolkning av
det digitale materiale er mulig, men det viser seg oftest å
være mer produktivt med en mer abstrakt tilnærming.
Fordelen er ikke bare at man unngår banaliteter, men at
man kan behandle andre egenskaper ved designproblemet
enn de rent synlige.

I de foreslåtte designteknikkene kommer visualisering før
fortolkning. Kun de utvalgte parameterne som velges ut i
oppsettet av den generative modellen har en mening i
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utgangspunktet. Resultatet av modellens prosessering er
åpent for fortolkning fordi det er komplekst, uklart og / eller
fordi det kan forståes på et generelt abstrakt og
diagrammatisk nivå. Fortolkning og koding av resultatet
foregår på en lignende måte som man ville gjort ved for
eksempel en feltundersøkelse i den virkelige verden.

På denne måten gir også designeren fra seg noe kontroll til
datamaskinen. Dette er et punkt hvor mange vil rygge
tilbake og reagere med motstand. Man vil gjerne beholde
full kontroll over prosessen.

"Synthetic Landscape"
Rendering og RP-modell. Vag og
åpend fremstilling kontra fysisk
konkretisering.
(OCEAN NORTH 1998)
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Men kreativitet dreier seg ofte om å gi slipp på bevisst
kognitiv controll. Brainstorming bygger på at deltagerne
skal assosiere fritt på hverandres innput, spille ball med
hverandres tanker og ideer. Et viktig element er nettopp at
man prøver å "slå av" alle rasjonelle kontrollmekanismene
og at man assosierer impulsivt. Det finnes mange andre
eksempler på kreative teknikker hvor det å gi fra seg men-
tal kontroll er det sentrale.

På en lignende måte kan vi gi fra oss kontroll til
datamaskinen. Fordelen er at vi allikevel sitter bak og
trekker i trådene, legger betingelsene og lager reglene for
"spillet". Designerens rolle blir i perioder litt mindre direkte
enn i en tradisjonell prosess. Designeren styrer prosessen
ved det preliminære designet av oppsettet for prosessen
(for eksempel animasjonen) utvalg av parametre og
hvordan disse påvirker oppsettet og ved utvalg, fortolkning,
analyse og modifikasjon av resultatene.

Teknikken inviterer til å se på det grafiske materiale på en
abstrakt og diagrammatisk måte heller enn å manipulere
geometrier som representerer objekter direkte. Dette er
selvsagt også mulig, men man er da avhengig av å finne
måter for representasjon som ikke er begrensende.

En mere diagrammatisk tilnærming tillater en friere
omgang med materialet, gir rom for fortolkning og analyse
og har dermed et større potensiale som kreativ teknikk.

En slik tilnærming tillater også at designet utvikles på et
mer strukturelt nivå og at man arbeider med
sammenhenger og systemer og hvordan de utvikler seg
over tid.

DEN VISUELLE PROSESSEN
Designprofesjonene har altid vært basert på både visuelt
arbeide og analytisk tenking. Grovt sett har det visuelle
arbeidet i stor grad dreiet seg om formale aspekter mens
analyser av strukturelle egneskaper, brukerkrav,
produksjonskrav og lignende har vært basert på mere
tekstuell tenking.

Mens den visuelle designprosessen har vært basert på en
prøve og feile metode, har analysene vært mere basert på
kognitive metoder selv om de periodevis er understøttet av
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grafiske representasjoner som diagrammer. Kun i denne
bruk av diagrammer kkan man finne en sømløs overgang
mellom visuellt designarbeide og analyse. Oftest er de to
delene i prosessen også delt tidsmessig da man legger en
analyse med definisjon av kravspesifiksjoner i
begynnelsen. Men i denne overgangen hvor man for
eksempel viser strukturell organisering av et produkt på en
diagrammatisk måte, finner man det største potensiale for
å videreutvikle begge delene av prosessen. Tjalve har
bidratt til å gjøre visuelle analyser mere utbredt. (Tjalve
1976) Designprofesjonene er spesielle i måten man
integrerer en lang rekke av forskjellig arbeidsmetoder.

Tradisjonelt har dette nivået i designprosessen vært
visualisert på en meget enkel måte, ved hjelp av for
eksempel boblediagrammer som egentlig ikke gjør annet
enn å indikere hvilke elementer som finnes, vekten til
elementene (størrelse, viktighet) og hvilk relasjoner som
finnes mellom elementene. Boblediagrammer har i liten
grad vært utviklet til å fremstille kvalitative egenskaper ved
elementene og relasjonene mellom dem.

Det generative materiale, lest som et strukturelt diagram,
kan med fordel anvendes til å utforske og fremstille
strukturelle sammenhenger på en lignende måte som
abstrakt kunst har gjort i mange år. Et sentralt konsept for
denne tilnærmingsmåten er teoriene rundt visuel tenkning
slik det er beskrevet av for eksempel Rudolf Arnheim
(Arnheim 1969) Det generative visuelle materiale blir
undersøkt for generelle egenskaper som for eksempel
likheter, grupperinger, tetthet, variasjoneri intensitet, Felt-
og grensebetingelser, rettninger og mønstere. På denne
måten er det mulig å oppdage, katalogisere og navngi
fenomener, som sener kan brukes som designprinsipper
eller til inspirasjon for videre fortolkning.
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"A World Centre for Human
Concerns"
Forslag til nytt World Trade Center.
Til venstre generativ animasjon som
anvender dynamics for å produsere
en lang rekke varianter av
skisseunderlag.
Til Høyre det ferdige designet.
Nedenfor:
To renderinger av frames av
animasjonen. Rendering av snitt
som gjør fortolkning og anvendelse
lettere.
(OCEAN NORTH Michael Hensel,
Birger Sevaldson med flere Invitert
av Max Protech Gallery NY 2002)
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DESIGN MED FLERE MEDIER

Dataassistert design erstatter ikke tradisjonelle medier,
men kompletterer disse. I den senere tid kan vi se en
renaissanse for håndtegninger. En designprosess hvor
man ubesværet kan ambulere mellom de forskjellige
mediene er ønskelig, da mediene gir prosessen hver sin
vinkling.

I dette caset er fysiske funksjonsmodeller, håndtegning,
digitale modeller og utseendemodeller basert på RP brukt
om hverandre.
(Caset er ved Kristian Abry og Dan Sevaldson 2000)

Til venstre:
Håndtegning av konsept (øverst)
og utvikling av detaljer. (nederst)

Over:
Fysiske mock-ups for å utvikle
funksjonalitet i lampearmen.
Øverst: to lego modeller. Nest
nederst: en model for testing av
leddene.
Nederst en model avledet av
eksisterende lampearm.
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Utvikling av leddet via digital
modell.

Testing av ledd i RP modell.

Presentasjons rendering av ferdig
lampe.

Ferdig presentasjonsmodell, basert
på RP.
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Design for kompleksitet
Et Case
Design for komplekse geometrier blir ofte nevnt som en av
fordelene ved å benytte 3D dataverktøy. Dette har mye for
seg, men samtidig er det som nevnt en del begrensninger
som må overskrides. Den største ulempen er den nevnte
begrensningen i å arbeide på en flat skjerm. Systemer som
simulerer en mere naturtro oppfattning av rommet, som for
eksempel stereo briller (Crystal Eyes) har bare hatt
begrenset gjennomslag. Slike systemer synes å være for
tungvinte i daglig bruk og eller for dyre. De gir vanligvis
heller ikke en fremstilling som er like god som en fysisk
model.

Fortsatt kan derfor en blanding av fysisk modellering og
digital modellering anberfales som den mest effektive
måten å håndtere komplekse geometrier på. En migrasjon
mellom digital representasjon og fysisk representasjon gir
oftest også et ekstra løft til prosessen, da valg av nytt me-
dium og oversettelsen til dette nye mediet i seg selv driver
designet fremover.

"Kammerspill"
"Kammerspill" er en arkitekrurinstallasjon som ble bygget i
Galleri RAM i Oslo  (OCEAN-north 1998). Installasjonen
besto av flere sett med stålrør og bolt som var organisert i
en svært kompleks romlig konstellasjon. Installasjonen er
valgt som case fordi den demonstrerer hvordan digitale
verktøy og fysiske modeller kan brukes i modellering av
meget komplekse geometrier. Modelleringsarbeidet startet
med en generativ modell, en partikkelanimasjon som ble

Fysisk modell av
partikkelanimasjonen på
transparent folie.

Fysisk modell med målesystem hvor
partikkelanimasjon og modell av
rørstrukturen knaes sammen.

Fra partikkelanimasjonen som
produserte en del av
designunderlaget.

Kammerspill er ved
OCEAN NORTH
Johan Bettum
Kim Baumann Larsen
Birger Sevaldson
Kivi Sotamaa
Markus Holmstén
Michael Hensel
1998)
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brukt til å produsere et artikulert rom som den første design
skisse. Dette rommet ble bygd opp i en fysisk modell ved
hjelp av snitt printet på transparent folie.

Ved hjelp av et enkelt målesystem ble partiklenes tetthet
brukt som skisseunderlag for trådene som representerte
rørene som skulle fylle rommet. Den fysiske modellen ble
modellert med partiklene og flere tidligere skisser som
underlag.

Den feridge modellen ble skannet med en Microscribe
vektorarm og fra dette underlaget ble det konstruert en
forfinet digital modell hvor rørenes form var definert ved
hjelp av NURBS.

Den digitale modellen ble brukt som underlag for
arbeidstegninger. Siden rørene skulle prefabrikeres ved
hjelp av en bøyemaskin på et verksted og bringes i
seksjoner til galleriet for å sveises sammen på stedet,
trengtes det en "rasjonalisering" av de splinesbaserte
geometriene. Rasjonaliseringen besto i å beskrive
splinsene i sirkulære radiusser som kunne mates inn i
bøyemaskinen, og i rette stykker.  Disse ble målsatt i 3D
modellen. for å kunne produsere arbeidstegninger ble hver
enkelt del rotert flatt mot et plan og printet ut separat.
De tynnere boltene utgjorde et sekundærsystem som delvis
ble improvisert på stedet..

Ferdig fysisk modell

Den digital modellen bygd på
grunlag av digitalisering med
vektorarm (Microscribe)
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Dette eksemplet demonstrer at svært kompleks
modellering er vanskelig uten en eller flere runder med
fysiske modeller. På den annen side ville det vært svært
krevende å rofine modellen og å produsere
konstruksjonstegninger ved hjelp av helt analoge metoder.

Teknikkene for hvert prosjekt må tenkes gjennom og
utvikles i henhold til prosjektets logikk og med bevisstheten
om at mediet i høy grad influerer prosessen og resultatet.

Modellen etter at den er
"rasjonalisert" til kun å bestå av
rette streker og cikelsegmenter.
målsetting ble gjort ditrekte på 3d
modellen

Et av seks rørsystemer, med
målsetting.
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Fra den ferdige installasjonen
(Foto: Ole Musken)

Fra den ferdige installasjonen
(Foto: Ole Musken)
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BRUK AV DATABASERTE
HJELPEMIDLER I PRODUKTUTVIKLING
Bruk av 3D kan føre til store gevinster i tidsforbruk og
økning av kvalitet og sikkerhet i en produktutviklings-
prosess. Undersøkelser viser at anvendelse av 3D-CAD er
det område innen databruk som gir de største  økonomiske
gevinstene. Forutsetningen er gjenbruk av 3D-informasjon.

En av de viktigste årsakene til at det kan oppnåes stor
gevinst ved bruk av 3D CAD  er mulighetene til å gjennom-
føre evalueringer testinger og simulering før de store
utgiftene begynner å løpe. Dette innebærer at mere av
testing og evaluering flyttes tidligere i prosessen og
dermed nærmere designerens ansvarsfelt. Et annet poeng
er at designeren i en tradisjonell prosess må gjøre
anstrengelser for å sikre kvaliteten i dokumentasjonen av
designet frem til produksjon. Dette kommer av at
designerens dokumentasjon som regel er ufullstendig, da
det benyttes et 2D-medium som i mange sammenhenger
er uegnet til komplett beskrivelse av produktene. Når
produsenten (for eksempel verktøymaker), skal lese og
tolke tegninger innebærer dette et menneskelig ledd som
kan svikte hvis ikke fagkunnskapene er på topp.
Hvis vi tenker oss en prosess med en 3D-modell som
sentral informasjonsbærer er situasjonen omvendt.
Designerens 3D-modell kan ikke forandres annet enn
gjennom bevisste anstrengelser. (Forutsatt at systemene
fungerer og er pålitelige og nøyaktige). Designeren får
kontroll over formen og kvaliteten sikres gjennom
prosessen.
Teknologiens natur innebærer således en rekke faktorer
som trekker i designerens favør.

TID, KVALITET, ØKONOMI
Graden av tidsbesparelser, økonomiske besparelser og
kvalitetssikring er avhengig av i hvilken grad det eksisterer
en sammenhengende linje fra design til produksjon, som
understøtter bruk av 3D-modeller hele veien. Hvis man er
tvunget til å overføre en modell via tegninger vil en del av
tidsbesparelsen og kvalitetssikringen gå tapt. Dette er
avhengig av produsentens datautstyr og produksjonsutstyr
og dermed utenfor formgiverens kontroll. Det er også viktig
at modellen kan overføres feilfritt mellom de forskjellige
systemene som er involvert.
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TID
Bruk av data kan akselerere produktutviklingsprosessen
dramatisk. I løpet av kort tid kan man nå et stadium som
kan omfatte fra tidlig skissering og ideutforming til langt inn
i det som vanligvis omfatter flere generasjoner med
modeller og prototyper. Dette er avhengig av program-
varens muligheter, funksjoner og brukergrensesnitt.

I tidsforbruket må man huske å regne med den tid det tar å
bygge opp den nødvendige ekspertise. Nye 3D-brukere vil
måtte regne med at de bruker mye tid på å lære seg
programvaren. Det vil også kreves en del kunnskaper på
mere generelt nivå, slik at man kan håndtere de enkleste
og vanligste systemproblemene.

Grafene viser bruk av FEM
analyser i en
produktutviklingsprosess.
Øverst: en normal situasjon hvor
analysene kommer inn på et relativt
sent tidspunkt.
Nederst: en ønskelig situasjon hvor
analysene kommer inn tidligere.
(Birger Sevaldson 1993)
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Det vil også gå med tid til å sette seg inn i nye versjoner og
oppdatering av programvaren. En må også regne med at
det kan være lønnsomt å skifte programvare og maskin-
plattform etterhvert som behovene utvikler seg.

KVALITET
3D-CAD verktøy gir flere muligheter til å sikre og forbedre
kvaliteten på formgiverens produkter. Opplagt er mulig-
hetene til økt nøyaktighet, og kontrollert modellering, særlig
av friformflater. Ved å beskrive et objekt ved hjelp av
tradisjonelle tegneteknikker vil man kun beskrive deler av
flatene ved hjelp av profiler.
Ved bruk av 3D-flatemodeller er hele flaten definert og man
kan hente ut informasjon som snitt eller andre profiler,
hvorsomhelst på flaten. Man må imidlertid være
oppmerksom på at nøyaktigheten ikke kommer av seg selv
men er avhengig av bruken av systemene og systemenes
matematiske representasjon.

En annen mulighet er tidlig implementering av CAE-
funksjoner. Ved å flytte evalueringer tidligere i prosessen
kan man eliminere modeller og forslag som ikke holder mål
på et tidspunkt hvor kostnadene ikke har begynt å løpe og
hvor formgiveren fortsatt har mye kontroll. Det er her først å
fremst snakk om enklere funksjoner som volum og
overflateberegninger.

Anvendelse av elementmetoden for strukturelle analyser er
krevende og bør utføres av spesialister.  Programmene blir
imidlertid stadig bedre og det bør være mulig å innføre for
eksempel styrkeberegninger tidlig i produktutviklings-
prosessen.

Som et annet eksempel kan nevnes nytten ved tidlig i en
designprosess kunne sammenligne plastforbruket til et
støpt produkt ved å skissere forskjellige alternativer.
Det er også mulig å kontrollere objekter for kollisjoner.
Dette kan gjøres enkelt ved visuell evaluering av
skyggelagte modeller.

Et viktig ledd i kvalitetsarbeidet er at 3D-modellen gir
mulighet for å redusere usikkerhet. Modellen kan evalueres
bedre, testes og forberedes for produksjon på et tidligere
tidspunkt, hvilket reduserer feiltrinn i prosessen.
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ØKONOMI
Da bruk av 3D-modellerings og CAD verktøy innebærer
relativt store investeringer, og da det er mange løsninger og
nivåer når det gjelder valg av type program er det vanskelig
å si noe generelt om økonomien. Økt produksjon og
forbedret kvalitet i alle ledd må tilsammen forsvare
investeringene. Dyre systemer bør være i bruk oftere enn
billigere systemer. Problemet er at for å oppnå tilfreds-
stillende kvalitet og arbeidstempo må man som regel
investere i dyrere systemer. Situasjonen er vanskeligst for
enmannsbedrifter hvor systemene ikke utnyttes godt nok.
Slike bedrifter bør samarbeide for å få til et akseptabelt
nivå.

Det må understrekes at billige systemer ikke er synonymt
med god økonomi. Det finnes mange CAD-brukere som
aldri kommer i gang med 3D, rett og slett fordi systemene
de har ikke er gode nok. Brukergrensesnittet kan være for
dårlig, det kan være mangelfulle funksjoner som vanskelig-
gjør eller umuliggjør konstruksjon eller den matematiske
representasjonen er for dårlig hvilket umuliggjør utnyttelse
av modellen. På den annen side kan enkelte dyre løsninger
gi god økonomi, ved gode brukergrensesnitt, effektive
arbeids og konstruksjonsmetoder og gjenbruk av
modellene.

I investeringskostnadene må vi også huske på utgiftene for
opplæring. Mange hevder som en tommelfingerregel at
opplæringskostnadene er lik prisen på systemet. Dette er
en påstand som ikke holder. Mange av de dyre systemene
har innebakt i prisen et stort utviklingsarbeide på forbedring
av brukergrensesnitt, som gjør at systemene har en lav
begynnerterskel. På den annen side finnes det billige
systemer med svært dårlige brukergrensesnitt som gjør at
de blir en dyr investering når opplæringskostnadene er
regnet med.
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Konkurransen formgiverne imellom kan føre til at alle før
eller siden blir tvunget til å anvende 3D-CAD. Dette vil viske
ut konkurransefordelene som eksisterer i dagens situasjon.
Med andre ord er det en viss fare for at datateknologien her
som i andre sammenhenger ikke vil øke faggruppens
styrke som helhet. Tvert imot vil det være en mulighet for at
teknologien vil styrke de sterkeste delene av faggruppen på
bekostning av de svakere.

Generelt utgjør anvendelse av 3D allikevel en fordel for
formgiverne, da anvendelse av teknologien, som tidligere
beskrevet, overfører kontroll fra senere ledd i
produktutviklingsprosessen til formgiveren.

Utviklingen når det gjelder 3D-verktøy er raskt synkende
priser og stadig bedre programmer. Det er imidlertid
såpass mange uløste problemer at løsningen av disse
fortsatt krever en stor forskningsinnsats. Denne forskningen
må først og fremst finansieres av CAD-brukerne. Markedet
for CAD-programmer er også betydelig mindre enn for
standard programmer som tekstbehandlere. Samtidig er
forskning og utvikling av CAD-programmer atskillig mer
krevende. Vi kan derfor gå ut fra at gode 3D-programmer
alltid vil ligge godt over prisene til mere vanlige
dataprogrammer.

DATAINTEGRERT PRODUKTUTVIKLING
Som tidligere antydet bør bruk av 3D være en brikke i en
større sammenheng for å kunne utnytte potensialet som
ligger i teknologien.  Det er gjort mye forskning og
praktiske erfaringer når det gjelder integrasjon av datamas-
kiner i alle ledd i produksjonsprosessen.

Betegnelsen CIM (Computer Integrated Manufacturing)
refererer til sammenkobling av datamaskiner for å
muliggjøre deling av ressurser og informasjon mellom
administrative og funksjonelle enheter i en
produksjonsbedrift. (Norsk: Dataintegrert produksjon).

Administrative enheter kan være økonomistyring, ordrer og
regnskap, produksjonsplanlegging og styring (FMS,
Fleksible produksjonssystemer), materialstyring og
lignende.

Funksjonelle enheter er CAD/CAM, CAE, produksjon-
maskiner som freser, robotter og lignende.
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Enkel CIM-modell for en
produktutviklingsprosess
(Birger Sevaldson 1993)

En designbedrift kan betraktes som en produksjonsbedrift.
En CIM-model for en designbedrift vil være noe enklere enn
for en produksjonsbedrift, da det er ingen direkte og
kontinuerlig fysisk produksjon som skal styres effektivt.
Produktet er selve designet som i beste fall eksisterer som
en datafil. Arbeidsmåten er stykket opp i prosjekter med
begrenset varighet. Designbedriften går allikevel inn i en
større sammenheng med kommunikasjon med
oppdragsgiver og underleverandører.
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Målet med integrering av designarbeidet i en større sam-
menheng er imidlertid det samme som for produksjons-
bedrifter, nemlig gjenbruk av informasjon til mange formål.

I Fig.nr.122 er det skissert opp en enkel modell for data-
integrert produktutvikling med designbedriften som
utgangspunkt.  Det er ingen skarp grense mellom
designerens arbeide og oppdragsgivers oppgaver i
prosessen, men dess lenger ned man kommer i modellen
dess mere overtar produksjonsbedriftens interne eller
innleide krefter.  Modellen begrenser seg til å beskrive den
datagenererte 3D-modellens oppgave som sentral
informasjonsbærer gjennom prosessen.

Prosessen er forenklet til en skissefase, konstruksjonsfase
og produksjonsfase.

SKISSEFASEN
Tidligere har vi beskrevet noen av de interaktive proses-
sene som oppstår ved bruk av 3D i en formgivningspro-
sess. Ut over dette er skissemodellens oppgave å bli brukt
eksternt og internt i en dypere evalueringsprosess.
Evalueringen kan være visuell vurdering av formforslag,
Testing strukturelle analyser eller produksjon av fysiske
modeller.

Produksjon av fysiske modeller tidlig i prosessen er av stor
verdi og øker sikkerheten i evalueringsprosessen. I dagens
situasjon er det vanlig at produksjon av fysiske modeller
opptrer noe senere. Grunnen til dette er at det har vært
forbundet med relativt mye arbeide og krav til kompetanse
å produsere modeller fra en datafil. Med dagens muligheter
for Rapid Prototyping bør dette kunne utnyttes tidlig i en
produktutviklingsprosess.

En mulighet er å kjøre flere syklusser med produksjon av
fysiske modeller og korreksjon av disse. Korreksjonen kan
foregå på datamodellen. En mer direkte metode vil være å
foreta korreksjonen direkte på den fysiske modellen og
lese denne inn i datamaskinen ved hjelp av en scanner. En
slik prosess vil gi en komplett integrasjon av den digitale og
fysiske modellen og en vekselvirkning mellom to medier.
Med utviklingen i scannerteknologien er en slik
arbeidsmetode snart tilgjengelig.
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KONSTRUKSJONFASEN
I denne fasen ferdigstilles datamodellen og de siste
evalueringer og korreksjoner foretaes. 3D-modellen brukes
til fremstilling av visualiseringer som kan brukes til
presentasjon og markedstesting av produktet, Fysiske
prototyper fremstilles på grunnlag av datamodellen.
Modellen brukes også for analyser og simulering av
produksjonsprosesser og materialberegninger, og
produksjonsforberedelser gjøres.

PRODUKSJONSFASEN
Datamodellen benyttes for maskinering av støpeformer,
utforming av jigger og holdere. Generering av verktøybaner
for styring av produksjonsmaskiner og for planlegging og
simulering av produksjonen.

Datamodellen kan også anvendes videre for å utarbeide
dokumentasjoner, brukerveiledninger og for utvikling av
vedlikeholdsprogrammer. Den brukes også ved senere
korreksjoner og forbedringer av produktet.
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KOMMUNIKASJON OG UTVEKSLING AV
INFORMASJON
Transport av informasjon er et  avgjørende punkt i
utnyttelsen av 3D-modellen og informasjon avledet fra
denne.  Filoverføringsformater er helt sentrale i utveksling
av informasjon mellom systemene. Disketter med filer kan
utveksles manuelt. Det er imidlertid en stor fordel å utnytte
nettverksmuligheter og de gevinstene det ligger i raskere
og øket informasjonsutveksling. Et internt nettverk (LAN) er
nesten en betingelse hvis flere skal arbeide med samme
prosjekt.

Spesielt for enkeltmannsbedrifter vil oppkobling mot
internasjonale nettverk (VAN) være en stor fordel. Dette
bidrar til å bryte noe av isolasjonen. Man kan søke på
informasjonsbaser og man kan kommunisere med
omverdenen og delta i diskusjonsgrupper.

En annen viktig funksjon er overføring av filer. 3D filer kan
transporteres over nettverket til samarbeidspartnere.
Stadig flere bedrifter og de fleste høyere forsknings- og
utdannelsesinstitusjoner er koblet opp mot nettverk som
kan kommunisere med Internett.

Mange større bedrifter har begynt å benytte seg av video-
konferanser for å etablere en god kommunikasjon mellom
produktutviklingsavdelinger og produksjonsavdelinger som
ligger langt fra hverandre. Med den nye informasjons-
motorvei vil man få den samme mulighet på datamaskinen.
Med et påmontert kamera og en mikrofon kan
datamaskinen benyttes som billedtelefon. Audiovisuelle
brev kan også lagres og sendes uten at mottageren
behøver å være tilstede. Teknologien finnes til
overkommelige priser. Flaskehalsen er foreløpig
nettverkene. I noen større bedrifter med fiberoptiske interne
nettverk benyttes teknologien for å lette intern
kommunikasjon.
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Charles Babbage. Konstruktør av
verdens første datamaskin Analytic
Engine

Difference Engine.

Lady Ada A. Byron.
Verdens første programmerer.

Addendum: DATAHISTORIE
En liten oversikt.
Kulerammen er den første digitale regnemaskin. Den
eldste kulerammen er ca. 5000 år gammel.

1641 Blaise Pascal konstruerer sin første mekaniske
kalkulator. Den besto av et sett med tannhjul som ved en hel
omdreining drog med seg neste tannhjul, lignende som i en
kilometerteller til en bil.

1694 Leibnitz konstruerer en multiplikasjonsmaskin. Prin-
sippet var i bruk til langt opp i 70-åra i vanlige kassa-
apparater med sveiv.

1820 Charles Babbage konstruerer sin "Difference
Engine". I 1833  beskriver han en "Analytic Engine". Den
inneholdt de vesentlige prinsipper som vi finner i dagens
datamaskiner  som lagring av data, kontrollenheter og
programstyring. Analytic Engine kunne sammenligne meng-
der og ut fra resultatet styre den videre prosess eller
“hoppe” til andre kommandoer. En annen egenskap var at
den på grunnlag av kalkulasjoner kunne omprogrammere
tidligere programmerte kommandoer eller mengder.  Mas-
kinen ble styrt av hullkort som tidligere ble utviklet av Jo-
seph-Marie Jacquard (ca. 1800). Jacquard hadde konstru-
ert en vevstol styrt av hullkort som gjorde det mulig å veve
mere varierte og intrikate mønstre.

Babbages maskin var styrt av en stor mengde tannhjul og
drivremmer og drevet av flere dampmaskiner. Den var stor
som en fotballbane og Babbage kom ganske langt i finan-
sieringen men måtte gi opp til slutt, og maskinen ble aldri
bygget. Den regnes i dag som den første computer.

Lady Ada A. Byron skrev programmer til Babbages mas-
kin. Hun blir regnet som verdens første programmerer. Hun
støttet Babbage finansielt.

Per Georg Scheutz   bygget i 1843 den første computer-
lignende maskin som ble satt i produksjon.

IBM Utviklingen av hullkort skjøt fart da Herman Hollerith
konstruerte et hullkortbasert system til den amerikanske
folketellingen i 1890. Han grunnla senere International
Business Maskins : IBM.
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Mark 1

Hovard Aiken   konstruert i 1937-44 den første
reléregnemaskin MARK1.
Colossus var en annen reléregnemaskin som ble brukt til å
knekke tyske koder under krigen.
1937-45 Tyskeren K.Zuse konstruerte den første elektron-
rørmaskinen .

ENIAC   1946  Electronic Numerical Integrator and
Calculator var den første hel elektroniske regnemaskin som
kunne brukes til forskjellige formål. Noen tekniske data:
18 000 elektronrør, 5000 operasjoner pr sekund, 100000
Hz . Minne kunne lagre 20 tall.
Maskinen veide 30 tonn og den opptok et areal på 200m2..
ENIAC hadde ikke programstyring.

De første elektroniske regnemaskinene var befengt med
driftsforstyrrelser og de gikk feilfritt kun noen minutter om
gangen. Elektronrør måtte stadig skiftes ut. En feil oppsto
pga. en bille som hadde forvillet seg inn i systemet. Derav
navnet “bugs”.

Neumann   beskrev i 1946 en maskinstruktur som ingen
siden har kunnet endre radikalt. Denne arkitekturen be-
stemmer utseendet på blant annet programmeringsspråk
og de muligheter software og hardware gir.

Programstyring   Rundt slutten av 40-tallet slo prinsip-
pet med programstyring igjennom. Tidligere styrte man
maskinene under selve regneoperasjonen ved å slå av og
på brytere og forandre samenkobblinger av elementer.

1947  EDVAC  Electronic Discrete Variable Automatic
Computer, var den første datamaskin som kunne styres via
et lagret program. Det var den første elektroniske datamas-
kin som kunne utføre de samme operasjonene som
Analytic Engine.

1948 Transistoren blir oppfunnet.

1951 UNIVAC   Den første kommersielt fremstilte data-
maskin. Den kunne håndtere både numerisk og alfabetisk
informasjon.

1952  MANIAC  Den første datamaskin med paralellregne-
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verk.
1953 IBM modell 701  IBM´s første datamaskin.
Modell 650 ble produsert i 1800 eksemplarer hvilket var et
gigantisk antall. Dette innledet IBM´s lederstilling.

Sivilt bruk  I 1952 tar American Airlines i bruk verdens
første databaserte system for billettbestilling.
Nå begynte man å legge inn instruksjonene i form av et
program i et internt hovedlager sammen med dataene som
skulle prosesseres.

1953  NUSSE Den første norskkonstruerte datamas-
kin. Den regnes som den første datamaskin utenfor USA
og Storbritannia.

1960 Transistoren blir tatt i bruk i datamaskiner.
Fordelene var at den var betydelig mindre og raskere enn
de strømkrevende radiorørene. Kjøleproblemene ble også
atskillig mindre.

Utvikling av minne. De første minnene besto av katode-
strålerør og magnettrommler. 1960 kom ferritkjerneminnene
som besto av små magnetringer med en ledning igjennom.
Ved å snu strømmen i ledningen kunne man snu polene på
magnetringen . Dermed ble det bare to mulige posisjoner
(1 og 0). Hver ring kunne på denne måten lagre en bit.
Ferritkjerneminne hadde den fordel at det ikke ble tømt om
strømmen ble borte. Eksternminne var platelagre og
magnetbåndstasjoner

1964  IBM,s hegemoni blir etablert for alvor. System 360
var en generell datamaskin. Det vil si at den ikke var dedi-
kert til bestemte formål. IBM konsentrerte seg om de store
datamaskinene og supercomputerne.

Digital Equipment Corporation (DEC) gikk nye veier. De
konstruerte de første minimaskinene . De var store som to
til tre kjøleskap tilsammen og kostet mye penger men var
allikevel mye billigere enn de store maskinene som ble
produsert hittil.
1963 kom deres modell PDP-5 som kostet mindre enn
30000$.

Control Data 6600.
Verdens første supercomputer,
konstruert av Seymour Cray i 1963
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DEC,s maskiner spilte en stor rolle for universitetsmiljøene
og de første hackerne fikk sin opplæring på PDPer som de
flittig fikk til å krasje og hvor de trente på å bryte seg inn i
sikkerhetssystemer. PDPene var flerbrukermaskiner og
maskintid ble vanligvis leid ut via teleterminaler.

1970   De første integrerte kretsene produseres. De består
av mange små transistorer som er etset inn i et halvleder-
materiale. Silisium er det dominerende materialet. Dette
startet et kappløp for å stappe stadig flere transistorer
sammen på mindre og mindre plass.

1971 Intel 4004 Den første mikroprosessor:
1970-71 De første halvleder hukommelseskretser.

PROGRAMVARE
ca.1950  Autocode  Verdens første høynivå programme-
ringsspråk. Hittil måtte man programmere inn hver enkelt
bit.

1955 FORTRAN     Programmeringsspråk som fortsatt er i
bruk.

1964 BASIC   Utbredt programmeringsspråk som fortsatt
er i bruk.

Operativsystemer  Etterhvert oppsto operativsystemene
først kalt Job Monitors. De ble lagd for å lette programme-
ringen og programutviklingen. Før måtte man detaljstyre
hver eneste lille operasjon hvilket  var arbeidskrevende og
resulterte i mange feilkilder. Operativsystemene forenklet
testingen og kodingen. Til å begynne med hadde hver
datamaskinprodusent sitt eget operativsystem. Standardi-
seringen skjedde uten å være planlagt og var et resultat av
tilfeldigheter som ingen forutså med nøyaktighet.

1968 UNIX     Richie Bell utviklet operativsystemet UNIX
på AT&T hardware. Dette har i dag utviklet seg til en familie
av systemedialekter. Hver hardvareprodusent har sin egen
variant. De er allikevel ikke mer forskjellige enn at maski-
nene kan kommunisere.
VMS var et operativsystem som kunne samkjøre flere
maskiner og betjene mange mennesker og oppgaver.
(På VAX maskiner, produsert av DEC.)

PDP-8 fra Digital
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NORGE
Utviklingen kom tidlig til Norge.
1953 NUSSE   (Universell Elektronisk Siffermaskin Selv-
styrt Elektronisk). Ble utviklet på SINTEF

1963 SAM  (Simulator for Automatisk Maskineri).
Konstruert av Forsvarets Forskningsinstitutt.

1968  Norsk Data   ble grunnlagt av folk fra Forsvarets
Forskningsinstitutt. Utviklet seg til en storbedrift på
minimaskinmarkedet, men ble tatt på sengen av PC-boo-
men på midten og slutten av 80-tallet og den standardise-
ringen som fulgte med denne.
Det oppsto en hel del databedrifter på 70tallet men mange
av disse har hatt nedgangstider. Noen led samme skjebne
som ND (f.eks. MYCRON). Andre fikk problemer med å
møte den stadig hardere konkurransen, som resulterte i et
kontinuerlig prisras på PCer frem til i dag.

SIMULA Når det gjelder software utviklet Norsk Reg-
nesentral ved Kristen Nygård og Ole Johan Dahl
programmeringsspråket SIMULA i 1960. Dette var et bane-
brytende arbeide, og regnes som et av de første objekt-
orienterte systemene.
Programkode og “døde” data ble koblet sammen slik at
datamengder kunne “leve” fritt og simulere samtidige hen-
delser, fordi disse dataobjektene kunne inneholde egne
programbiter.

Etter en god start hadde investeringene i datateknologi i
Norge en bølgedal i 80-åra men i dag er vi en av de nasjo-
nene som relativt sett har flest datamaskiner.

MIKROMASKINER
Intel   Da Intel hadde lagd den første mikroprosessor
(Intel 4004) og de første halvleder hukommelseskretsene
kom på markedet lå forholdene til rette for de første mikro-
computer.

Mens utviklingen av datateknologien hittil var dominert , eid
og styrt av store forskningsinstitusjoner og bedrifter som
IBM ble utviklingen av PC,en startett av meget små bedrif-
ter og ungdommer fra universitetene.
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ALTAIR 8080    Den første mikrokomputer ble konstruert av
Ed Roberts en hobbyforhandler i  Albuquerque.  Den benyt-
tet seg av en Intel 8080 prosessor og hadde et bryterpanel
til å programmering. Hver bryter tilsvarte en bit så det var et
langtekkelig for ikke si umulig arbeide å programmere
maskinen. Det er typisk at Roberts og hans firma MITS
henvendte seg til hobbymarkedet. De store data-
produsentene var ikke interessert og så ikke mulighetene i
mikrodatamaskinene.

Da Altair kom på forsiden av et PC-blad, lenge før den var
ferdigutviklet, skapte dette enorm pågang. Altair kostet
under 400 dollar. Før dette var det fullstendig utenkelig at
hvem som helst kunne eie sin egen datamaskin.
Mange av maskinene som ble solgt kom aldri til å fungere
da de var befengt med tekniske problemer ved siden av at
de var nesten håpløse å programmere. Roberts etterlyste
noen som kunne skrive  en versjon av BASIC til Intel 8080.

Bill Gates og Paul Allen tok på seg arbeidet med å skrive
en BASIC til ALTAIR.De var typiske representanter for en
ny generasjon  av dataeksperter. De var meget unge, fort-
satt studenter, og meget dyktige hackere.
Skolen de gikk på leide  datatid  via en teleterminal på en
PDP10  flerbrukermaskin. Maskinen var befengt med bugs
og krasjet med jevne mellomrom, hvilket kostet firmaet en
masse penger. Etter å ha vært spesielt dyktige til å krasje
maskinen og til å bryte seg inn i maskinens sikkerhetssys-
tem, ble Gates og Allen ansatt på nattetid til å prøve å
krasje maskinen så mye de orket for å rydde vekk feil og

Altair. Verdens første
microcomputer
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gjøre den mere stabil. Som betaling fikk de datatid.
Dette kombinert med en fanatisk holdning til data dannet
grunnlaget for deres kunnskaper. Allen og Gates‘ BASIC
spredde seg fort i det voksende hobbymaskinmarkedet.
Delvis ble det piratkopiert noe som viste seg å være med til
å bidra til at deres BASIC ble industristandard.

Det oppsto en hel mengde dataklubber og  MITS drog rundt
på turneer hvor de viste frem sin mikrokomputer. Etter at
den var blitt mere anvendelig eksploderte markedet men
på grunn av tekniske problemer hadde ikke MITS stor
suksess. Andre produsenter spratt opp som paddehatter
og Roberts solgt MITS ca 1975.

Microsoft Gates og Allan hadde nå sitt eget firma MI-
CROSOFT. De konsentrerte seg om software og i begyn-
nelsen bare programmeringsspråk som BASIC og FOR-
TRAN.

Apple    I en av dataklubbene startet Steve Jobs, i begyn-
nelsen av 70-åra, Apple inc. som fort skulle bli den ledende
mikromaskinprodusent. Apples stilling ble ikke truet før IBM
gikk inn i mikromarkedet. Apple benyttet seg av en annen
prosessor, MOTOROLA. Apples suksess var delvis basert
på utviklingen av et regneark som viste seg meget anven-
delig i forretningssammenheng.

IBM var verdens største datamaskinprodusent, men de
hadde hittil konsentrert seg om større maskiner. (Mini- stor-
og supermaskiner)  Da det på slutten av 70-tallet ikke gikk
videre bra med IBM bestemte de seg for å gå inn i mikro-
markedet og produsere en PC som svar på Apples suk-
sess. I den største hemmelighet begynte de utviklingen av
en PC til Intels nye brikke 8088. (en 8-bits prosessor i
motsetning til 8086 som var en 16-bits prosessor) De
manglet imidlertid operativsystem og programmerings-
språk og denne software måtte utvikles parallelt. IBM tok en
meget viktig beslutning. De bestemte at IBM‘s maskin
skulle ha en åpen arkitektur satt sammen av komponenter
delvis kjøpt av underleverandører. Dette åpnet opp for at
andre produsenter senere begynte å gjøre det på samme
måte som IBM og dermed oppsto det en industristandard.
I motsetning til IBM beskyttet Apple sine produkter mot
kloning. Videre bestemte IBM at de ikke skulle utvikle
programvare selv . Denne oppgaven tilfalt Microsoft.

IBMs første PC
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Dette medførte at de også skulle utvikle operativsystemet,
hvilket var et nytt område for Microsoft. De kjøpte rettighe-
tene til et operativsystem som ble kalt QDOS (Quick and
Dirty Operation System) som var utviklet av Tim Patterson
for Seattle Computer Company. Prisen var 50 000 $ og
handelen blir betegnet som århundrets beste business (for
MS). Tim Patterson ble etterhvert ansatt hos Microsoft og
var med på å utvikle sitt operativsystem videre til  MS-DOS.
MS imperiet er bygget på suksessen med MS-DOS.

IBM,s PC ble lansert høsten 1981.  En annen viktig faktor i
IBM,s suksess var et regneark utviklet av LOTUS.

Hittil trodde de fleste PC produsentene, inkludert Apple, at
PC-en skulle bli like vanlig i alle hjem som telefonen eller
TV, og at det store markedet lå hos den vanlige forbruker.
Dette viste seg å være en feilvurdering som førte flere
produsenter ut i vanskeligheter ut på 80-tallet. PC-en gjorde
etterhvert et formidabelt inntog på kontorer og bedrifter,
mens hjemmemarkedet begrenset seg til spesielt interes-
serte og ungdom. Apple kom i vanskeligheter på grunn av
dette og de har til i dag ikke klart å gjenerobre kontor-
markedet unntatt noen nisjer som grafisk design. På den
andre siden var det flere store produsenter som trodde at
kontormarkedet ville satse på minimaskiner (en
flerbrukermaskin med terminaler)

Norsk Data var en av dem som ikke så PC-revolusjonen i
tide. Ideen om at ressursene i en maskin kunne deles av
flere personer var i seg selv god men ble prismessig utkon-
kurrert av PC-er som henger sammen i et nettverk med en
“dum” fileserver som sentral enhet.

Det er for øvrig typisk at de første mikromaskin-
produsentene henvendte seg til hobbymarkedet. Det var
unge jeanskledde gutter som begynte sin karriere i
garasjen til far som startet PC-revolusjonen og de store
etablerte dataprodusentene skjønte først etterhvert hva som
var i ferd med å skje.

Commodore.Hobbymarkedet var intil nylig dominert av
Commodore med sine Amiga modeller. En av de tidlige
modeller var Commodore 64 som har fostret mange
hackere. Commodore gikk konkurs i 1994.
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Compac Januar 1983 kom Compac med en klon av
IBM,s maskin. Hittil hadde alle produsentene tilstrebet å
være annerledes enn konkurrentene. Compac gjorde det
motsatte. De lagde en maskin som skulle være så lik som
mulig en IBM-PC men mye billigere, bedre og mere drifts-
sikker. Dette var en kjempesuksess og Compac konkur-
rerte ut til og med Apple i antall solgte maskiner. Begrepet
IBM-kompatibel var født på tvers av IBM,s interesser. Se-
nere fulgte flere og flere produsenter etter og IBM,s arkitek-
tur og MS-DOS ble den dominerende PC standard.

Grafiske brukergrensesnitt ble det neste steget i utviklin-
gen av PC-en. Selve teknologien ble utviklet så tidlig som
begynnelsen av 1970-tallet  ved Xerox‘s forskningssenter :
Palo Alto Research Senter . Deres STAR computer(1981)
var den første med et grensesnitt hvor man ved hjelp av en
mus trykket på knapper for å utføre en kommando. De var
også først ute med ikoner.  Xerox klarte ikke å utnytte sitt
forsprang på grunn av en treg og tung organisasjon som
førte til at nesten ingen av de ideene som ble klekket ut
førte frem til produkter. Dette førte til stor frustrasjon og flere
av de sentrale personene på Palo Alto gikk over til Apple
og Microsoft. Det var Apple og MS som kom til å utvikle de
grafiske brukergrensesnitt videre til salgbare produkter.
Apple hadde lenge et lite forsprang i utviklingen av grafiske
brukergrensesnitt.

Det første skrittet var å utvikle enkelte applikasjoner med
grafisk brukergrensesnitt (GUI). Det neste skrittet var å få
flere applikasjoner å spille sammen. Apple utviklet sin
MacIntosh med mus.  MS hadde utviklet MS Word og
Multiplan (regneark) med grafisk brukergrensesnitt . De
startet tidlig et samarbeide med Apple og skrev en del
programvare for dem.

Microsoft startet utviklingen av Windows tidlig på 80-tallet.
Det fantes flere andre produsenter som hadde kommet like
langt eller lenger enn Apple og MS med å utvikle grafiske
brukergrensesnitt. Men det er langt  fra bare kvalitet som
teller og utviklingen frem til MS og Apples dominerende
posisjon er preget av en god del tilfeldigheter ved siden av
smart forretningsførsel.
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Apple klarte å spille på en folkelig opposisjon mot IBM,s
image, ved å henvende seg til folk som ønsket å være litt
mindre strømlinjeformet og mere “kunstneriske”.
De sammenlignet IBM med Orvells Big Brother.

Steve Jobs ble 1987 presset ut av Apple av John Scully, en
tidligere Pepsidirektør som Jobs headhuntet for Apple.
Jobs startet et nytt firma som produserte datamaskinen
NEXT. Dette var en UNIX-maskin med et MAC-lignende
brukergrensesnitt. NEXT-maskinene ble ingen suksess da
MOTIF- standarden ble det dominerende brukergrensesnitt
på UNIX. Fra februar 93 produserer NEXT kun software.

1984  kom en  laserskriver på markedet som kunne
kopiere det typografiske bildet og produsere
reproduksjonsklare originaler.

Paul Brainerd    (Aldus) introduserte begrepet Desktop
Publishing ca. 1985.

Hvem bestemmer? Selv om det var endel samarbeide
mellom forskjellige produsenter var situasjonen ofte preget
av et gigantisk slagsmål. Det sies at MS la inn noen skjulte
bugs i sitt MS-DOS versjon 2 for å sabotere LOTUS sitt
regneark som var mye bedre enn MS Multiplan.

Nye operativsystemer
Selv om MS-DOS er dominerende på PC-markedet fore-
går det et stadig utviklingsarbeid mot nye operativsystem.
Ulempen med MS-DOS og Windows er at det er et todelt
system hvor Windows ligger mellom DOS og brukeren.
MS-DOS er heller ikke i stand til å utnytte de nye prosesso-
rene og minnet på en god måte. DOS er i prinsippet bare i
stand til å håndtere en bruker og en prosess om gangen.
Windows-NT er et operativsystem med integrert bruker-
grensesnitt. Windows-NT klarer å håndtere flere prosesser
men kun en bruker. IBM har utviklet et tilsvarende system,
OS2. OS2 klarer en bruker og opp til 16 prosesser.
OS/2 ser ut til å ha blitt en betinget suksess og det har vært
mange problemer i begynnelsen. Windows NT ser ut til å
vinne terreng i DAK/DAP sektoren hvor stadig flere produ-
senter satser på Windows NT.
Intel har utviklet sin nye Pentiumprosessor. Prosessoren er
stort sett av samme type som de eldre generasjonene til
Intel, men raskere.
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MAC   har et operativsystem som håndterer en bruker, og i
teorien, flere prosesser. I tillegg så finnes det muligheter for
ressursdeling, det vil si at datakraften på de forskjellige
maskinene kan til en viss grad kan disponeres fritt. Men i
praksis ser man liten forskjell på DOS-baserte PCer og
MAC.

Det er uvisst hva fremtiden vil bringe. Apple gjorde på
midten av 80-tallet en strategisk feil ved å satse på
forbrukermarkedet med massiv markedsføring og redu-
serte utviklingsbudsjetter. Årsaken var at brusselgeren John
Scully ikke forsto nødvendigheten av de høye utviklings-
kostnadene. Resultatet er at MAC har mistet forspranget
sitt når det gjelder brukervennlighet.

MAC har i samarbeide med Motorola og IBM kommet med
en ny generasjon datamaskiner, Power PC. Maskinen har
en RISC-basert prosessor, som til en viss grad kan hånd-
tere flere prosesser, men kun en bruker om gangen. Power
PC har kapasitet som en liten arbeidsstasjon.

IBM   kommer også med en maskin med samme proses-
sor. Dette ble av mange oppfattet som en integrering mel-
lom MAC og IBM-kompatible maskiner, men det viser seg
at de to maskinene kommuniserer like dårlig som hittil.
IBM`s maskin benytter operativsystemet OS2.

Når det gjelder UNIX er standardiseringen mindre utpreget.
UNIX er et forholdsvis gammelt operativsystem men den
spesielle lisenspolitikken har ført til at det utvikles til stadig-
het og tilpasses de forskjellige produsentenes spesialiteter.
Den manglende viljen og evnen til samordning og standar-
disering blant UNIX-produsenter kan føre til at de taper i
kampen om brukerne.

UNIX maskiner har i mange år operert med
RISC-prosessorer og det finnes flere produsenter av disse.
Fordelen med UNIX er at det klarer å håndtere flere bru-
kere og flere prosesser samtidig.

Arbeidsstasjoner dekker et ytelsesspekter fra tilsvarende
Power-pc og oppover til svært kraftige
flerprosessormaskiner og supercomputere.
Produsentene av arbeidsstasjoner er truet av utviklingen av
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nye og kraftige PC-er. Dette har de forsøkt å møte delvis
ved et kraftig prisfall på de minste arbeidsstasjonene og
delvis ved hittil mer eller mindre mislykkede forsøk på
standardisering i UNIX-verdenen.

Fortsatt må man ty til arbeidsstasjoner når det gjelder
særlig kraftkrevende arbeider. Det tyngste 3D markedet er
derfor i dag dominert av arbeidsstasjoner. Silicon Graphics
(SGI) har en ledende posisjon når det gjelder 3D
visualiserings- og animasjonsprogrammer. Flere av disse
programmene produseres kun til SGI`s systemer. De fleste
store CAD-produsentene lager versjoner av sine program
til SGI.

Utviklingen av 3D-grafikk er i dag dominert av spill-
markedet. Dette markedet er mye større enn resten av 3D-
markedet tilsammen. SGI har tatt konsekvensen av dette
ved å inngå et samarbeide med Nintendo. Dette samar-
beide kommer i neste omgang resten av 3D-brukerne
tilgode ved at spillmarkedet finansiere utviklingen av nye
kraftige systemer.

Mere datakraft Det er ingenting som tyder på at
utviklingen mot stadig raskere systemer avtar. Grafisk
billedbehandling 3D konstruksjon og modellering, 3D gra-
fikk og animasjon multimedia og Virtual Reality kreve store
ressurser. Utviklingen går også mot et stadig større behov
for å simulere 3D-modeller i sann tid. Ved sanntids-
fremstilling av animasjoner med skyggelegging, materialer,
teksturer og slagskygger kreves det meget stor kapasitet.
Utviklingen av maskinvare og programvare følger og for-
sterker hverandre, ved at det legges til stadig nye funksjo-
ner i programmene.

Filoverføring Dagens krav er at de forskjellige systemene
skal kunne kommunisere om ikke annet ved å overføre filer.
Det foregår en utvikling på dette området som langt fra er
ferdig. Problemet ligger delvis i at det eksisterer mange
forskjellige filformater og at matematikken innen 3D CAD
og modellering er lite standardisert.
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Det nye filoverføringsformat for CAD-filer, STEP, skal løse
noen flere av problemene forbundet med filoverføring.

Internet Verdensomspennende nettverk gjør det mulig
å utveksle informasjon og filer på tvers av landegrenser.
Det største av disse netverkene er Internet. Historien til
Internett er nært knyttet til den kalde krigen. I sekstiårene
begynte man å knytte sammen de forskjellige forsknings-
sentrene i USA i nettverk. Forsvarets sentre ble også knyt-
tet sammen. Dette måtte gjøres på en måte som sikret mot
totalt sammenbrudd om en del av nettet ble ødelagt ved
atomangrep. Et slikt nettverk ble utviklet av forsvaret. Data
ble sendt i pakker som kjenner adressen de skal til. Om en
del av nettverket faller ned finner pakkene frem via en
annen vei.

I 70-årene ble slike nettverk etablert mellom universitetene i
USA. Alle maskinene er likestillte, og det finnes ingen
hovedcomputere som lammer nettverket ved eventuelle feil.
Et slikt nettverk kan vokse uten at man behøver å oppda-
tere sentrale maskiner. Norge og Storbritannia var de første
landene utenfor USA som fikk forbindelse med ARPAnet,
Internets forløper. Dette skjedde på slutten av 70-tallet. På
begynnelsen av 80-tallet ble den militære delen av nettet
skilt ut og Internet tok av. I dag er det mellom 20 og 40
millioner brukere på Internet. I Norge var det våren 1994 ca.
40 000 enheter innen undervisningssektoren og ca. 6000
privatbedrifter tilkoblet Internet eller netverk med
kommunikasjon til Internet. Dette er svært høyt i forhold til
folketallet. Det er forventet en eksplosiv øknong i disse
tallene.

Det legges stadig større vekt på kommunikasjon mellom
datamaskiner via internnettverk (LAN) eller eksterne
nettverk slik som Internett (VAN). Et nytt satsingsområde er
trådløs kommunikasjon mellom  bærbare enheter (Apple
NEWTON), men foreløpig ser det ut som hovedstrømmen
av informasjon kommer til å gå på superraske optiske
nettverk, denne såkalte informasjonsmotorveien. Målet er å
overføre store mengder informasjon i stor hastighet helt
frem til brukeren. Et slikt system gjør det mulig å kommuni-
sere i sanntid med overføring av lyd og bilder.
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CAD/CAM
Allerede på 40-tallet ble det utviklet programvare til struktu-
relle analyser. (Finite Element Analyse, FEM).
Da utviklingen av grafiske brukergrensesnitt tok av begynte
også utviklingen av CAD-programmer. CAD- programmer
ble først utviklet av fly- og bilindustrien. I midten av
60- årene utviklet General Motors det første CAD-system
(CAD/1). Systemene var i begynnelsen så dyre at kun de
store bil og flyfabrikantene og noen forskningsinstitusjoner
hadde råd til å ta dem i bruk.

Nye og billigere skjermtyper og minimaskiner var forutset-
ningen for utvikling av “nøkkelferdige” CAD-systemer på
70-tallet. Det oppsto en rekke leverandører av slike
systemer. Systemene var fortsatt dyre og ble stort sett kun
brukt til 2Dtegning. Til tross for dette ble systemene tatt i
bruk i større bedrifter som elektronikk- og skipsbygnins-
industrien. Det norske systemet AUTOKON spilte en viktig
rolle innen skipsbygging.

I Norge spilte Kongsbergmiljøet en sentral rolle, med
utvikling av CAD-programmer og tilhørende enheter som
pennplottere. Norge hadde en ledende posisjon som er
gått tapt i de senere årene. Men fortsatt finnes det mye
ekspertise særlig rundt analyser, maskinering og offshore-
virksomhet. Et ledende forskningsmiljø finne PÅ SINTEF i
Oslo. Her videreutvikles matematikken bak representasjon
av friformflater.

Ergonomisk menneskemodel.
Boing Computer Grafics 1960-
tallet
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Allerede i sekstiårene begynte man å ta i bruk numerisk
styrte verktøymaskiner av forskjellig slag i verktøyindustrien
såkalte NC-maskiner (Numerical Control).
NC-maskiner styres ved hjelp av binære tallkoder. Fordelen
ved slike maskiner er at de er meget nøyaktige, de arbei-
der raskere og omstilling mellom forskjellige operasjoner
går fortere (automatisk verktøyskift). Det finnes mange
typer NC-maskiner: sveisemaskiner fres,  borremaskiner,
skjæremaskiner, dreiebenker, stansemaskiner,
fleroperasjonsmaskiner og robotter.

I begynnelsen ble det benyttet hullkort.
Etterhvert tok datamaskinstyring helt over først ved hjelp av
store sentrale systemer. Disse viste seg svært kostbare lite
fleksible og sårbare.  Etterhvert ble det vanlig å bygge opp
systemer med desentraliserte enheter som henger
sammen i et nettverk. Det gjorde systemene svært
fleksible. De kunne bygges ut etter behov og systemfeil
begrenset seg som regel til en enhet. Samtidig ble forde-
lene ved de sentrale systemene i varetatt.

I løpet av åttiårene ble bruk av CAD/CAM satt inn i en
større sammenheng. Datamaskiner med kontor-
applikasjoner, CAD-programmer og NC-maskinener ble
integrert i et totalt produksjonsstyringssystem som styrer
hele produksjonenheten.  (Ordretilgang, konstruksjon,
produksjon, lagerstyring, kvalitetskontroll, levering og
økonomi). I et slik system kan varene produseres etterhvert
som bestillingene kommer inn og man slipper å produsere i
store serier som resulterer i lang leveringstid eller produk-
sjon for lager. (Fleksibel produksjon).

Hvis vi ser på matematisk representasjon av geomtriene i
CAD-systemene finnes det i dag to hovedgrupper av
CAD-produsenter. Den ene satser på volummoddelering
gjerne koblet med parametrisk konstruksjon i 3D. Den
andre gruppen satser på splinesbaserte flater (friform).
Stadig flere programvareprodusenter prøver å koble
sammen fordelene i begge systemene. Det er også gjort
en del fremstøt for å få produsenter av CAD-programvare til
å benytte en standard geometrikjerne. Dette vil lette
overføring mellom systemene, men foreløpig er dette
arbeidet ikke kommet særlig langt og det er svært usikkert
om det vil lykkes.
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LITT OM DATATEKNOLOGI
Dette kapittel gir en meget kortfattet innføring i
datamaskinens virkemåte og oppbygging.

DATAMASKINER
En datamaskin er en maskin  som styres av et program og
hvor delresultater fra prosessen kan brukes som styringsin-
formasjon i den videre prosess. Et gjøkur, en regnemaskin
og en Jaquardvev er i prinsippet programmerte maskiner,
men de har ikke evnen til gjenbruk av delresultater. Fra den
historiske utviklingen kan vi se at det ikke er noen prinsipi-
ell forskjell mellom datamaskinen og andre maskiner. En
datamaskin kan i teorien være en mekanisk innretning.
Det spesielle med datamaskiner er at det er en generell
maskin. Det er den eneste maskinen som ikke er dedikert
til et begrenset antall formål.

ANALOGE OG DIGITALE REPRESENTASJONS-
MÅTER
Datamskiner kan operere både etter analoge og digitale
prinsipper.
Analoge representasjonsmåter: Representasjon skjer ved
hjelp av et tilsvarende medium. En LP-plate representerer
lyd ved hjelp av riller som svinger analogt til lydens
svingninger.

Digitale representasjonsmåter: Representasjon skjer ved
hjelp av tallverdier, slik som på en CD hvor lydens
svingninger beskrives ved hjelp av et totallssystem.  Begge
representasjonsmåtene er gamle i historisk sammenheng.
En kuleramme er en digital regnemaskin.

Vi må skille mellom maskinenes interne representasjon og
maskinens brukergrensesnitt. En digitalklokke kan ha
visere i steden for tallangivelser av tid. Den viser tiden på
en analog måte, mens den interne prosessen er digital.
Dagens moderne brukergrensesnitt er analoge til
oppgavene vi utfører, mens all intern prosessering er
digital.

Det finnes analoge computere hvor tallverdien
representeres i form av elektromagnetiske svingninger.
Slike computere brukes til spesielle oppgaver for eksempel
ved simulering av fysiske prosesser. Computeren
programmeres til å gå inn i en tilstand som tilsvarer
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situasjonen som simuleres.
Analoge computere er superraske i den forstand at de
simulerer tilstander i sanntid. Slike maskiner har mindre
betydning i dag, men de er blitt anvendt for eksempel i
bilindustrien for å simulere fjæringssystemer. Analoge
computere har hatt stor betydning i kaosforskning.

Dagens digitale datamaskiner er i virkeligheten en slags
hybrid mellom digitale og analoge prinsipper, da mer og
mer av kommunikasjonen mellom menneske og maskin
analogiseres.

DATASPRÅK
Ordet dataspråk brukes med forskjellige betydninger.
Det språk som har oppstått med inntog av data er en ting,
og er gjenstand for en del diskusjon og irritasjon, spesielt
på grunn av bruken av fremmedord, og fornorsking av
engelske ord og uttrykk. Dessverre er dette vanskelig å
komme utenom. Endel programmer leveres kun på
engelsk, likeledes manualer og litteratur.

Forsøk på oversettelser til norsk gjøres med mer eller
mindre hell, og det mest brukte eller enkleste ordet
overlever. Derfor har det vært vanskelig å skrive dette
dokumentet og være konsekvent med hensyn til språk. Det
beste er å lære de vanligste ordene både på norsk og
engelsk, slik at man ikke får problemer ved bruk av
engelske programmer.

Dataspråk er også fellesbetegnelsen på de “kode-
systemene” som benyttes inne i datamaskinene og i
programmene, eller instruksjonene man gir maskinene for å
få den til å utføre det man ønsker.

MASKINSPRÅK
Den minste kodeenheten som benyttes i datamaskinen er
binærtall. Dette er 0 og 1, og representerer egentlig
brytere, - av og på.

All bearbeiding av data skjer ved at millioner av ørsmå
transistorer som fungerer som brytere skrus av og på og
styrer hverandre i sinnrike systemer.
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0 og 1 kalles bits. Setter vi et antall bits etter hverandre i en
gruppe (8/16/32/64 biter) kalles dette en byte. En byte
representerer ett tegn, for eksempel en bokstav, og den
informasjonen som skal til for å styre dette tegnet i
maskinen. Setter vi flere bytes sammen i en gruppe kalles
dette for ord.

En byte som består av 4 bits kan beskrive 16 forskjellige
tegn. Dette kan vi fremstille i et “binært tre”:
Treet viser de seksten mulige posisjoner. I vårt eksempel
vises en byte med verdien 1001. Ved hver forgrening av
treet går man mot høyre hvis det er et ett-tall og til venstre
ved null.

Det vanlige er bytes med 8 bits. Dette gir 256 mulige tegn. I
8-bits fargesystemer kan 256 rene farger representeres.
Et 8-bits system kan håndtere mange typer informasjon, så
som 256 farger, 256 alfabetiske tegn, geometriske objekter
osv. For å få til dette må vi kode informasjonen slik at data-
maskinen "vet" hva slags informasjon det er snakk om.
Dette gjøres ved å ordne informasjonen i blokker som har
tittelfelt med koder som angir hva slags informasjon som
følger.

Totallssystemet er velegnet til håndtering av hele tall.
Desimaler er imidlertid vanskeligere og mere ressurs-
krevende. Disse kalles for flyttall. Et systems evne til å
prosessere flyttall er viktig i 3D-sammenheng. Feil ved
flyttallsberegninger er litt for vanlige ved bruk av tyngre
3D-systemer.

ASSEMBLER
Å styre en datamaskin ved å skrive maskinspråket direkte
vil være svært arbeidskrevende.
For at programmereren skal slippe å bruke det innviklede
maskinspråket, eller maskinkoden, finnes enklere
“huskenavn” på instruksjonene i programmet.
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Dette er sammensatte tegn som utgjør funksjonelle koder
når de benyttes korrekt.

HØYNIVÅSPRÅK
Høynivåspråk gjør det enda enklere å lage programmer.
Instruksjonene skrives på et formelspråk som ligner
matematikk. Kjente høynivåspråk er Basic, Pascal, Fortran,
Pearl, C++, Java. De forskjellige høynivåspråkene har
forskjellige fordeler ved produksjon av forskjellige typer
programmer.
Det er unødvendig å lære disse språkene dersom man
ikke skal lage sine egne helt spesielle programmer. For de
fleste vanlige 3D-brukere holder det å lære de forskjellige
ferdige programmer, som er tilpasset vanlige
arbeidsoppgaver.

Språkene brukes stort sett til programmering, det vil si
skriving av programmer. For at brukeren skal kunne styre
maskinen på en lettvindt måte er det lagt inn et program i
datamaskinen som tjener som link mellom maskinspråket
og alle aktivitetene som brukeren skal foreta seg. Dette
programmet kalles operativsystem. Operativsystemet for
PC er MS-DOS, for MAC “System n” (f.eks, System 7). På
Arbeidsstasjoner er det vanligvis en UNIX -”dialekt”.
Programmene vi skal bruke til tekstbehandling eller 3D
benytter seg av operativsystemet for å “snakke” med mas-
kinen. Programmene er derfor skrevet til de spesielle
operativsystemer. Et program skrevet for MAC kan ikke
kjøres på en PC. Programvareleverandører skriver ofte
varianter til de forskjellige operativsystemer. Det finnes et
stort utvalg av 3D-systemer til PC og UNIX. De mest
avanserte systemene er for ressurskrevende til å kjøres på
PC. Til MAC er utvalget mere begrenset og selv om den
nye generasjon med Power-PC fra MAC har en kapasitet
opp mot en liten arbeidsstasjon hjelper ikke dette når man
ikke får den riktige programvaren.

MASKINTYPER
Det finnes en rekke forskjellige maskintyper og størrelser.
En kalkulator er en liten datamaskin. Tidligere brukte man
begrepene mikromaskiner, minimaskiner og stormaskiner.
I dag er antallet minimaskiner sterkt redusert. Dette var
middelsstore maskiner som kunne behandle flere brukere
om gangen ved hjelp av nettverk med terminaler som besto
av en skjerm og et tastatur. All databehandling skjedde
sentralt.
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I dag deler vi inn maskinene i  Tynne Clienter eller NC, PC
(Personal Computer) Arbeidsstasjoner og stormaskiner og
supercomputere.

Tynne Clienter tilsvarer fortidens "dumme" terminaler. Det
er nedstrippede maskiner som brukes kun til lettere oppga-
ver. Programvaren er ofte lagret på en sentral server og
slike maskiner mangle rofte harddisk.

Betegnelsen PC brukes i daglig tale om maskiner med en
Intel prosessor og en Windows variant som operativsys-
tem., men en MacIntosh  er i grunnen også en PC. Før var
en typisk  PC  kun i stand til å behandle en bruker om
gangen og vanligvis en prosess om gangen. Med Windows
2000, Linux og OS9 fra MacIntosh er enbruker maskiner
historie, og grensen mot arbeidsstasjoner er i dag flytende.

En arbeidsstasjon er vanligvis en liten til mellomstor maskin
med et flerbruker og flerprosess-operativsystem. UNIX har
vært det dominerende operativsystemet, men dette er i de
senere årene i økende grad blitt erstattet av Windows NT
og Linux. Linux er en UNIX variant som er skrevet spesiellt
for Intel prosessorer. fortsatt ligger Windws NT etter unix i
anvendelighet. På en ekte flerbruker maskin kan flere
brukere arbeide på samme maskin samtidig ved at man
logger seg inn fra en annen maskin for å starte en prosess
eller kjøre en interaktiv prosess ved at maskinen man sitter
ved fungerer som terminal. Ved slik terminaldrift deler
maskinene på arbeidsoppgavene hvilket er gunstig for
ytelsen. Drift av skjermgrafikk skjer lokalt mens verts-
maskinen kjører selve programmet. (I motsetning til
minimaskiner som belastes sentralt med alt arbeide).
Terminaldrift mellom UNIX-maskiner er svært enkelt, ved at
man logger seg inn via TELNET. Det er mulig å kjøre noen
3D-programmer ved slik terminaldrift men de fleste
unixbaserte 3D-programmer er ikke kjørbare fra terminal,
p.g.a. Grafikksystemene som benyttes (Open GL). Det
finnes også programvare som gjør vanlige PC-er istand til
å fungere som X-terminaler for UNIX-arbeidsstasjoner. Det
er imidlertid ikke mulig å kjøre 3D-programmer på slike
løsninger.

Arbeidsstasjoner har normalt en prosessor, men det finnes
arbeidstasjoner som grenser opp mot supercomputere i
kapasitet og som har flere prosessorer.
Supercomputere er svært kraftige maskiner som stort sett

En av de siste UNIX
arbeidsstasjonene som ble brukt
mye til CAD. Den populære Silicon
Graphics O2.
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brukes til forskningsformål. De har flere prosessorer og
operativsystemet er vanligvis en UNIX-variant.
Arbeidsstasjoner har et brukergrensesnitt som ligner svært
på Windows og Mac. Den mest utbredte standard er Motif.

Stormaskiner er maskiner som brukes til å betjene svært
store antall brukere. Disse var svært vanlige på 70 og opp
mot 80-tallet, men fikk seg en knekk med PC-
revolusjonen.(ref. Norsk Data). I den siste tiden er stor-
maskiner på vei inn igjen på grunn av den økende utbredel-
sen av mobile trådløse enheter.

PC, Mac og arbeidsstasjoner kan kobles sammen i
nettverk. I slike  nettverk er datakraften desentralisert. Det
vil si at flere komplette datamaskiner er koblet sammen.
Det sentrale leddet i et slikt nettverk er filserveren. Server-
ens oppgave er å holde styr på filene, brukerne og å styre
nettverket. Serveren kan også være lagringsstasjon for
programvare, slik at denne installeres kun ett sted. Dette
letter oppgraderinger og vedlikehold. PC-nettverk har egne
nettverksoperativsystemer, slik som Windows NT, mens
UNIX er et operativsystem som er lagt opp som et nettverk i
seg selv, slik at de kan umiddelbart anvendes som servere
for andre maskiner. Filseveren gjør ingen arbeids-
beregninger utover de administrative oppgavene. All data-
behandling skjer på de enkelte datamaskinene.
Nettverkenes kapasitet utgjør i dag ofte en flaskehals. Nye
nettverk basert på fiberoptikk gjør det mulig med direkte-
kommunikasjon mellom maskinene ved hjelp av lyd og
bilde.

KOMPONENTER
Arbeidet som utføres av en datamaskin kan deles i føl-
gende funksjoner:
- Innlesning
- Lager
- Bearbeiding
- Styring
- Utskrift

Tradisjonelt skiller man mellom sentralenhet, inn-enheter og
ut-enheter.Sentralenheten er selve datamaskinen. Her
foregår styringen og bearbeidingen av all data. For at den
skal gjøre det vi ønsker, kommuniserer vi med den ved
hjelp av inn-/ og ut-enhetene.
Inn- enhetene forsyner sentralenheten med informasjon.

Den økende mengden mobile
enheter forårsaker en ny
renaissanse for store maskinmiljøer.

Vanlige filservere.
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Dette er data som skal behandles, og instruksjoner om
hvordan den skal behandles (programmer).
De vanligste inn-enheter er:
- tastatur (eng. keyboard)
- pekeredskap (mus, penn el.l)
- diskettenhet
- fast platelager (eng. harddisk)
- scanner

Ut- enhetene mottar ferdig bearbeidet data.
De vanligste ut-enheter er:
- monitor (dataskjerm)
- diskettstasjon
- fast platelager (harddisk)
- skriver (printer)
- plotter (tegneredskap)
- verktøymaskin (fres, vev el.l.)

INTEGRERING AV ENHETENE
Datamaskinens sentrale enhet er Prosessoren.
Prosessoren henter inn informasjon, gjør de nødvendige
beregninger og sender resultatet ut. For at prosessoren
skal kunne arbeide raskt er det viktig at all nødvendig
informasjon er raskt tilgjengelig. Informasjonen kan hentes
fra en diskett eller harddisk. Dette er imidlertid en treg
prosess. Det er derfor installert et eget minne, RAM, i
datamaskinen som er raskt tilgjengelig.  Minne kan
sammenlignes med en teaterscene hvor kulissene for et
stykke settes opp og skuespillerne fremfører stykket. Det vil
si at den nødvendige programvaren lastes inn i minne når vi
starter opp et program. Er minne for lite må maskinen
stadig gå “bak scenen” og skifte på med de nødvendige
kulisser og skuespillere. Den bruker da harddisken som
kunstig minne, det vil si maskinen “swapper”. Vi kan sette
av en del av harddisken til swap. Mye Swapping gjør at
maskinen går saktere. Når vi slår av maskinen slettes all
informasjon fra minne. Vi må derfor lagre arbeidet på
harddisken eller på et annet lagringsmedium.

Minnets størrelse angis i Megabytes (milioner bytes) På en
PC er dagens minimum ca. 32 Mb. Dette er alt for lite for
3D-programvare og et minimum på en PC til 3D er 64-128
Mb. Arbeidstasjoner har ofte et minne på 128 Mb og
oppover. De største maskinene har et minne på opp til flere
Gb (Gigabytes, milliarder tegn)
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Maskinens hastighet blir også bestemt av klokke-
frekvensen og buss. Klokkefrekvensen angir antall
svingninger pr sekund. Svingningene bestemmer hvor mye
informasjon som kan bæres gjennom systemet. Det er
imidlertid forskjell på hvor mye informasjon som kan bæres
per svingning på de forskjellige systemene, så klokke-
frekvensen er ikke direkte samenlignbar. På PC-er er det
blitt vanlig med klokkefrekvenser på 700 Mhz (millioner
svingninger pr sekund). Arbeidsstasjoner har ofte klokke-
frekvenser på 1000 Mhz (1Ghz). Noen svært kraftige
prosessorer har relativt lave klokkefrekvenser. Disse har til
gjengjeld større intern båndbredde og operer med mer
rasjonel informasjonshåndtering (RISC)

RISC er et konsept som har øket i utbredelse ved de nye
MacIntosh / Motorola prossesorene og i mobile enheter.
RISC-prosessorer har vært i bruk i mange år i UNIX
arbeidsstasjoner. En vanlig prosessor håndterer en
mengde informasjon som det svært sjelden er virkelig
behov for. Ideen med RISC er å sløyfe denne
informasjonen, hvilket gjør at prosessoren jobber raskere i
90 % av tiden på bekostning av at den blir saktere når de
spesiell inbstruksjonssettene som mangler skal behandles.

Bus er forbindelsen mellom de enkelte komponentene i
datamaskinen. Busens hastighet bidrar til å bestemme
maskinens totale ytelse.

Ytelsen til en datamaskin er avhengig av mange elementer
som prosessorens kapasitet, klokkefrekvens, bus og RAM.
Det er gjort en del standardiserte testskalaer særlig for
arbeidsstasjoner. (Bench Marcs, MIPS) Maskinenes
praktiske ytelse ved kjøring av et program er imidlertid
også avhengig av selve programmet og samspillet mellom
programvare og maskinvare. Det beste er å teste
programmene på de respektive maskinene.
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LAGRING AV DATA

En normalt tettskrevet A4 side inneholder ca. 3-4,000 tegn.
Man kan derfor i teorien få ca. 400 tettskrevne A4 sider inn
på en HD-diskett, og på en 200 MB- harddisk, ca. 60.000
sider. I praksis blir det en god del mindre fordi det lagres en
del tillegsinformasjon som skrifttyper fager og en rekke
a\tillegsegenskaper. Behovet for å gjøre dataene mere og
mere brukervennlig er en av hovedårsakene til stadig økt
behov for prosessorkapasitet og lagring.

Det samme gjelder for programvaren som tar opp mere og
mere plass på en harddisk, på grunn av stadig utvikling av
brukerfunksjonalitet.

3D-objekter lagres vanligvis meget rasjonelt og på en
ressurssparende måte. Selv relativt store modeller
overstiger sjeldent 10 Mb når det gjelder selve geometri-
representasjonen. Hvis modellen blir større enn dette kom-
mer det av at filen enten inneholder overdefinerte geome-
trier eller at den  inneholder tilleggsinformasjoner slik som
konstruksjonshistorie parametriske relasjoner og lignende.

Rasterbaserte tegnefiler kan ta atskillig mere plass enn
geometrifiler og tekstfiler. I grafisk databehandling er det
ikke uvanlig med filer på 50 Mb og oppover.

Datamaskinene får stadig nye funksjoner. Multimedia med
kobbling av bilder lyd og video krever stadig økende lag-
ringskapasitet og båndbredde.

Lagring av data skjer normalt på magnetiske lagrings-
medier som disketter, kassetter og på harddisken og på
magnetbånd.

De gamle 3,5" diskettene er fortsatt i bruk, men vil fases ut
om relativt kort tid. Diskettene kan inneholde  1,44MB, dvs.
1.440.000 tegn.

ZIP disketter er blitt vanlige i den gamle 100 Mb utførelsen
eller i den nye 250 Mb-vasrianten.  ZIP systemet er fortsatt
noe usikkert og det har derfor ikke helt slått igjennom som
system annet enn for midlertidig lagring av data.



228

CD er mere pålitelig og er blitt en standard når det gjelder
distribusjon av programvare.

Når den gamle 3.5" disketten fortsatt holder stand er dette
fordi den anvendes som system oppstart diskett ved
systemfeil.

DAT-bånd kan lagre opptil 32 Gb på en liten kasett, avhen-
gig av systemet. Ulempen er at det tar lang tid å lese og
skrive  til og fra et bånd.

Harddisker har vanligvis en kapasitet fra 4 GB og
oppover.
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