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Abstrakt 
 

För att skapa kraftfullare presentationer måste nya metoder implementeras för att 
visualisera projekt. Ett aktivitetshus för ungdomar visualiseras i detta projekt genom 
att 3D-modellen av huset placeras i ett filmklipp från den plats där huset skall stå. 
Stegen som togs för att realisera detta var förarbete i form av inskaffande av 
ritningar, filmande, matchmoving, 3D-modellering, rendering, compositing och 
ljuddesign. Resultatet blev ett filmklipp som ur ett första persons perspektiv både 
visar exteriören och interiören.  
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1 Inledning 

Att göra en fängslande presentation för ett projekt kan vara avgörande för om 
projektet får sponsring eller inte. För att en presentation ska bli så bra som möjligt kan 
man använda olika hjälpmedel för att beskriva och visualisera sitt projekt. Dessa 
hjälpmedel kan bestå av bilder, ritningar, små korta mediaklipp osv. 
 Jag gjorde tillsammans med Pär Gustafsson och Jonas Wallin under sommaren 
2008 ett praktikprojekt för en stiftelse som heter Rapatac [1]. Rapatac är en stiftelse 
belägen i området Sätra i Gävle vars syfte är att hjälpa barn och ungdomar med att 
sköta skolan och ge meningsfulla fritidsaktiviter som till exempel basket. Rapatac ska 
bygga ett aktivitetshus (när detta skrivs har det inte börjat byggas än) för ungdomar i 
Sätra vilket innebar att de bör ha ett rikligt presentationsmaterial till sponsormöten. 

Vi fick kontakt med en kontaktperson för Rapatac vid namn Moussa Ndiaye som 
önskade få ett aktivitetshus som de skall bygga visualiserat i 3D. Detta 3D-materials 
syfte var att användas vid presentationer för att på ett tydligare sätt presentera och 
sälja in huset. Det blev snabbt uppenbart att det här projektet skulle bli alldeles för 
stort för att en person skulle klara av det. Ovanstående bjöds således in och anslöt till 
projektet för att bistå med sina kunskaper och arbetskrafter. I samband med att vårat 
arbete skulle börja anlitades en ny arkitekt som beslöt sig för att rita om huset. Vi fick 
således vänta på ritningar av huset innan vi kunde börja. 

Vi påbörjade arbete utifrån några enkla skisser av huset men allt eftersom tiden 
gick så fick vi ordentliga ritningar att jobba efter. Arbetsfördelningen var sådan att 
själva fasaden och väggar gjordes av en person och resten av teamet gjorde möbler. 
Vid semester så ryckte vi dock in och hjälpte varandra vid behov. Att skapa detta hus 
tog mycket längre tid än vi räknade med och den sista veckan var det väldigt långa 
arbetsdagar. Projektet roddes dock i hamn och kontaktpersonen blev väldigt nöjd med 
resultatet. 

Resultatet bestod av ett filmklipp där en kamera färdas runt huset i ett 
helikopterperspektiv för att sedan färdas in och igenom huset. På detta sätt blev 
exteriören och interiören visualiserat i stora drag för tittaren. 

Projektet som denna rapport omfattar går ut på att ta detta hus som redan har 
gjorts som 3D-modell [2][46] och placera in det i ett filmat material från den plats där 
huset i slutändan ska stå. Detta kommer att skapa en illusion av att huset redan står på 
plats och kameran kommer också att förflyttas vilket kommer att bidra till ett intryck 
av att vi som åskådare färdas in i huset. Detta anses vara en tillräcklig utmaning för 
detta arbete utifrån den tid som finns tillgänglig. 

1.1 Problem 

Ett av de problem som måste lösas är var kameran ska färdas på själva 
inspelningsplatsen. Om väggar inte markeras ut på asfalten så kan det bli fel senare 
under arbetet. Den riktiga kameran och den virtuella kameran kommer nämligen att 
förflytta sig likadant vilket betyder att den virtuella modellens väggar måste tas med i 
beräkningarna när den riktiga kameran används. Tydliga markeringar för väggar måste 
göras så kameran inte färdas igenom en av dem. Detta vore olämpligt då det är väldigt 
omständligt att försöka åtgärda detta fel i efterhand. 

Ett annat problem är att få slutresultatet att se realistiskt ut (färger, form, skuggor, 
ljus osv.) så att intrycket av att huset verkligen står på plats bibehålls genom hela 
filmklippet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att skapa ett rikare presentationsmaterial för det här huset 
än det som redan finns. Skapa ett presentationsmaterial där syntetiska bilder och ett 
filmat material har vävts samman och skapat en helhet som ser fotorealistiskt ut. 
Tanken bakom hela projektet är att åskådaren skall kunna se filmklippet och tro att 
huset verkligen står på den angivna platsen. 

1.3 Frågeställningar 

Min frågeställning kommer att bli ”Kommer den metod som används att producera ett 
resultat som uppfyller syftet?”. Detta är något som kommer att visa sig under 
projektets gång då problem säkerligen kommer att dyka upp och behöva lösas genom 
en justering av metoden. 

2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden till det här projektet och det som man kan säga är den 
avgörande pusselbiten är det så kallade compositing momentet och framförallt 
matchmovingen. 

2.1 Matchmoving 

Matchmoving [3][4][5] är en process där ett mjukvaruprogram analyserar bilderna ur 
en filmsekvens för att komma fram till hur kameran som filmade sekvensen färdades 
vid det aktuella tillfället. Den teknik som används kallas inverse projection. För att 
programmet ska ha en möjlighet att beräkna kameran så behöver den 
trackingmarkörer. En trackingmarkör är en punkt i bilden som antingen kan tilldelas 
av programmet själv eller av användaren. Om programmet själv får avgöra vad som 
ska vara trackingmarkör så kallas det för Automatic Tracking. Fördelen med 
Automatic Tracking är att programmet kan sätta ut många fler trackingmarkörer än 
vad en människa kan och på så sätt få ett mer korrekt resultat av hur kameran rör sig i 
filmklippet. Nackdelen är att programmet kan bli förvirrat och tracking-proceduren 
kan bli fel om ett objekt som är väldigt likt en eller flera trackingmarkörer kommer i 
närheten av dem. Om användaren istället väljer att manuellt placera ut 
trackingmarkörer så kallas detta Interactive tracking. Fördelen med Interactive 
Tracking är att en användare inte blir förvirrad över vad som är vad i en bild och 
således blir tracking-proceduren alltid korrekt. Nackdelen är att en människa inte är 
lika noggrann som en dator när denne placerar ut trackingmarkörer och således så 
kommer en viss mån av förskjutning introduceras i resultatet. Detta betyder att när det 
filmade materialet sätts ihop med det syntetiska materialet så kommer det senare glida 
fram och tillbaka i filmklippet. Det syntetiska materialet kommer inte att upplevas 
som att ”sitta fast” i bilden. Det önskas inte då det förstör upplevelsen. 

Lämpliga trackingmarkörer är objekt i bilden som skiljer sig markant från dess 
närbelägna omgivning och som programmet kan följa i flera bildrutor i rad. Ett krav 
på trackingmarkörer är att de är stationära solida objekt i bilden som t.ex. stenar, hus 
osv. Träd och dylikt ska dock inte användas som trackingmarkörer [6] då dessa har en 
tendens att röra sig i vinden och detta kan producera ett felaktigt slutresultat. 

I optimala fall vill man använda sig av automatic tracking då det innebär minst 
arbetsbörda då programmet sköter jobbet att hitta trackingmarkörer samt att mer 
korrekt resultat uppnås. De vanligaste problemen som kan hindra detta är bl.a. att det 
kanske inte finns tillräckligt med variation i bilden som möjliggör för programmet att 
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hitta trackingmarkörer. Ett exempel på detta är att försöka tracka ett hav från en 
helikopter då ett hav inte innehåller någon direkt variation i färg och form samt att det 
hela tiden rör sig. För att lösa sådana problem så måste de som spelar in vara 
förutseende och inse att detta kan bli ett problem senare. Den som har ansvar för detta 
kallas för Visual Effect Supervisor [7]. Bedömer denne att det inte finns tillräckligt 
med trackingmarkörer i bilden naturligt så kan denne placera ut dem. Exempel syns 
nedan i Figur 1.  

 
Figur 1. Exempel på en trackingmarkör som kan användas vid inspelning i 

greenscreen [8][45]. 
 
Egentligen så kan vad som helst agera som trackingmarkör så länge de är i stark 
kontrast till omgivningen. 

I vissa fall så spelar det dock ingen roll att det finns trackingmarkörer då bilden 
kanske blir oskarp på grund av motion blur [9][48] när kameran gör en snabb 
förflyttning eller panorering. Vid sådana tillfällen så krävs det manuellt arbete i form 
av att någon får sitta och manuellt utföra tracking-proceduren för att få en korrekt 
lösning. 

När programmet väl har hittat ett antal trackingmarkörer och utfört tracking-
proceduren så utför programmet en Calibration eller även kallad Solve. Det innebär i 
stora drag att programmet analyserar hur trackingmarkörerna rör sig i förhållande till 
andra trackingpunkter. På så vis kan programmet räkna ut hur kameran har färdats 
under inspelningstillfället.  

2.2 Compositing 

Compositing [10][11][44] betyder att man komponerar ihop ett virtuellt material med 
ett riktigt filmklipp. Detta resulterar i ett nytt filmklipp där dessa är integrerade med 
varandra så att det virtuella elementet ser ut att finnas på plats. 

Allt detta görs digitalt nu för tiden men från början av 1900-talet till början av 
1990-talet så sköttes det optiskt [12] vilket var väldigt omständligt. Man behövde en 
optisk printer som fotografiskt satte ihop flera stycken olika element till ett enda 
filmklipp. I början av 1990-talet så börjades dock allt göras digitalt och nu för tiden så 
är det endast den digitala metoden som används då den är smidigare och kraftfullare. 
Det enda som behövs är att man för över det filmade materialet till digital form och 
detta kan man göra med en så kallad filmscanner som scannar in hela filmen till 
digitalt format. Därefter så kan särskilda programvaror [13][14] användas för att göra 
själva compositingen. Det finns två olika typer av arbetssystem inom compositing som 
används. Det två olika typerna är lager-baserat och nod-baserat [15][47]. Med lager-
baserat menas att en composition byggs från botten till toppen där det som ligger i 
botten är längst ned i bilden. Lager-baserat är det som oftast används inom 
bildredigeringsprogram så som Adobe Photoshop [16]. 

Med nod-baserat så menas att en bildcomposition byggs ihop likt en trädstruktur. 
Lager kan lättare placeras om i detta system och hela systemet bygger på noder med 
inputs och outputs som kopplas ihop med varandra. Lager-baserade 
compositingprogram är generellt lättare att ta sig in och använda men de är inte lika 
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kraftfulla som nod-baserade compositingprogram. Exempel på ett lager-baserat 
compositingprogram är Autodesk Combustion [17] och Eyeon Fusion [13] är ett 
exempel på ett nod-baserat compositingsystem. Det senare kommer att användas i 
detta projekt. 

2.3 Tidigare arbeten 

Inom designvisualiseringsprojekt så används compositing som ett steg när man vill 
visa en 3D-modell i dess verkliga miljö. Ofta är det filmat från en helikopter så 
åskådaren ska få en god överblick av modellen placerad på den plats där det sedan ska 
byggas. 

Det finns några enstaka uppsatser som är snarlika mitt projekt men ändå inte 
riktigt densamma. En av dessa uppsatser är skriven av Fredrik Andersson och Alice 
Ljungberg där de förklarade hur de gick tillväga med att bygga ett hus i Autocad [18]. 
Deras arbete hade dock inte som syfte att försöka göra en presentation utan mer för att 
öka förståelsen för hur huset är byggt. Detta gör att de inte hade samma krav på 
realism som mitt arbete har.  

En rapport skriven av Clifford So, George Bach och Hanqiu Sunt rör också lätt 
vid samma ämne som detta arbete. De beskriver hur man kan gå tillväga för att skapa 
en 3D modell av ett hus genom att låta en dator semi-automatiskt bygga huset Virtuellt 
genom att analysera 2D ritningar [19]. Det är dock inte riktigt det här arbetet handlar 
om då det hus som kommer att användas i detta projekt redan är visualiserat och 
färdigt. 

Det arbete som ligger närmast det här är skrivet av Sasha Mirpour [6] som skrev 
ett arbete där olika 3D camera tracking programvaror jämfördes. Där Mirpours arbetet 
endast koncentrerade sig camera tracking kommer det i det här arbetet vara ett av flera 
steg för att uppnå detta arbetets syfte. 

PCG AB har gjort ett projekt som tydligt visar hur designvisualisering [20] av en 
båtlyft kan se ut. I detta exempel så är det en helikoptervy som används och det de har 
gjort är att placera en 3D-modell på dess rätta plats i verkligheten. Det är även det som 
detta arbete kommer att leda till men med en skillnad. Istället för att presentera det 
hela med en helikoptervy så kommer det i det här projektet användas ett så kallat 
första persons perspektiv. Detta betyder att filmen kommer att visas ur en fiktivs 
persons ögon som om att denne person befinner sig på plats och huset verkligen står 
där. 

Rörliga bilder och animationer består i princip alltid endast av 3D och om det 
mot förmodan finns något verkligt element inblandat så är det i stillbildsformat dvs. en 
stillbild med en virtuell modell av huset i en verklig miljö. Tittar man i galleriet på 
företags hemsidor som sysslar med såkallad 3D visualisering så ser man ganska tydligt 
att det är just stillbilder och animeringar helt och hållet i 3D som verkar dominera 
[21][22][23]. 
 Den bransch som egentligen ligger närmast mitt projekt är filmbranschen då de 
ofta i filmer lägger in helt virtuella element i filmat material och försöker få det att se 
så realistiskt ut som möjligt. Således så har metoderna som används i detta projekt 
sina rötter i filmindustrin. 

2.4 Problemavgränsning 

Den här presentationsfilmen kan inte göras hur lång som helst utan det måste vara en 
rimlig tidsgräns. Detta beror på att filmens längd står i direkt samband med 
renderingstiden [24][42], längre film ger längre renderingstid, och renderingstiden bör 
hållas så kort som möjligt. Av praktiska anledningar så kommer filmklippet att 
försöka begränsas till 30 – 60 sekunder beroende på hur mycket som kan fås med 
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under de sekunderna. Ur arbetssynpunkt så är det väldigt mödosamt och tidskrävande 
att arbeta på klipp längre än så. I mån av tid så kanske det blir ett längre klipp men det 
kommer att visa sig under projektets gång. 

Tillgången på material kommer inte att vara något problem i sig. Det som 
kommer att vara lidande är kvaliteten på materialet så som t.ex. den HDV-kamera som 
kommer att användas. Under optimala förutsättningar så hade en bättre filmkamera 
använts med högre upplösning o.s.v. men eftersom Högskolan inte har oändliga 
resurser så används det som står till förfogande så effektivt som möjligt. Anledningen 
till att ha en bättre kamera med högre upplösning är för att detaljer kommer att bli 
tydligare i bilden. Dessa detaljer kommer att göra det lättare för trackingprogramvaran 
att hitta trackingmarkörer. Därför är högre upplösning bättre.  

Billigare materiel som tejp och dylikt kommer inte vara något problem att 
införskaffa. Den mjukvara som behövs för detta projekt kommer också att finnas 
tillgänglig. 

3 Val av Metod 

Min metod kommer i stora drag gå ut på att införskaffa situationsritningar över platsen 
där huset ska byggas och sen väl på plats mäta ut var väggar och dylikt befinner sig så 
att kameran inte färdas genom en fiktiv vägg under inspelning. Huset finns som bekant 
inte än på inspelningsplatsen utan läggs till senare och det skulle vara olyckligt om det 
visar sig när alla delar sätts ihop att kameran glider igenom en vägg eller dylikt. 

Därefter så kommer det filmade materialet att bearbetas i en dator och slutligen 
läggas ihop med det virtuella huset. Eftersom metoden är så pass viktig för det här 
arbetet så är metoden och utförandet kombinerat till ett kapitel. Detta också för att 
både metod och utförande är starkt relaterade till varandra. 

3.1 Ritningar 

Första steget i detta projekt var att införskaffa såkallade situationsritningar [25]. En 
situationsritning är en karta där husets konturer är utritade vilket gör att en uppfattning 
kan skapas om vart huset ska stå och hur det förhåller sig till den omgivande miljön. 
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Figur 2. Situationsritning för Rapatac-huset. 

 
Som synes i Figur 2 så avslöjar huset på situationsritningen ingenting om hur insidan 
ser ut. En ritning av husets insida placerades därav rakt över huset som finns på 
situationsritningen. Detta för att det skulle bli tydligt var väggarna på insidan befann 
sig i förhållande till omgivande miljö vilket visas i Figur 3. 

 
Figur 3. Modifierad ritning med utmätning av väggar. Den svarta rektangeln visar 

några av de mätningar som gjordes. Siffrorna presenteras i meter. 
 
För att utnyttja den maximala ytan på det papper som ritningen sedermera skrevs ut på 
förstorades ritningen och onödig yta klipptes bort. 
 Nästa steg var att mäta ut var två hörn på huset befinner sig i förhållande till 
verkligheten. Tanken bakom att mäta ut var två hörn av huset befinner sig var att dessa 
hörn skulle markeras ut på inspelningsplatsen senare och således så skulle det bli 
lättare att placera huset rätt i förhållande till omgivningen. Det behövs bara två 
punkter för att placera något rätt i en 2D-värld och eftersom huset ska stå på marken så 
är informationen för en tredje dimension överflödig. 

För utmätningen av hörnen valdes vägkanten till norr och vägkanten till söder 
som nollpunkter. Detta eftersom dessa vägar finns i nuläget som Figur 4 nedan visar. 
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Figur 4. Flygfoto av platsen där huset skall stå. Bild tagen från www.eniro.se  2009-
05-21. 

 
Genom att mäta ut ett hörn från vägen i norr och vägen i väster skapades en punkt med 
information som kan liknas vid informationen av en punkt i ett koordinatsystem dvs. 
en x-koordinat och en y-koordinat. Väggarna borta i väster valdes ut som lämpliga då 
de befinner sig närmast vägarna. Hörnet längst upp i norr och längst ned i söder längs 
dessa västra väggar mättes sedan ut. 

Samma system användes sedan för att mäta bredden på entrén och var dessa 
väggar befann sig. En väldigt enkel rutt genom huset planerades sedan ut där kameran 
ska färdas. Rutten består i att kameran kommer in genom entrén för att fortsätta rakt 
fram i nordlig riktning fram till en t-korsning. Där svänger kameran höger och 
fortsätter längs denna korridor tills kameran kommer till baskethallen där den stannar 
och tittar runt lite och sedan är rutten klar. De väggar som berördes av denna rutt 
mättes ut på papperet. 

Som synes i nedre vänstra hörnet av Figur 3 så finns det en linje som 
representerar 50 m i verkligheten. För att utmätningen skulle bli korrekt så mättes 
denna linje på papperet och visade sig vara 7,4 cm lång. Det södra västra hörnet är vid 
mätning på papperet 6,2 cm ifrån vägen i väster. I Formel 1 beräknas reella avstånd på 
ritningen. 

 
 x/z = y  (1) 
 
 y * 50 = a 
 

Där x är avståndet mätt på ritningen, z är 50 m på ritningen, y är resultatet av x 
dividerat med z, a är produkten av resultatet från x dividerat med z multiplicerat med 
50 vilket ger det reella avståndet. 
 
Nedan synes ett exempel på de siffror som angavs tidigare. 

  
 6,2/7,4 ~ 0,837 
 
 0,837 x 50 ~ 41,8 
 

6,2 cm normaliserades mot 7,4 cm genom att dividera 6,2 med 7,4. Värdet som blev 
resultat av denna operation var ca 0,837. Detta värde multiplicerades sedan med 50 
eftersom 7,4 cm motsvarar 50 m i verkligheten. Resultatet blir 41,8 vilket betyder att 
hörnet befinner sig 41,8 m från vägen i väster. Detta är vad som kan kallas en X-
koordinat för detta hörn. Samma process används för att räkna ut Y-koordinaten för 

http://www.eniro.se


    
 

  8 
   
   

 
 

samma hörn och sedan används denna metod för alla hörn och väggar som behöver 
mätas ut. Efter detta gjordes inspelningen. 

3.2 Inspelning 

Eftersom byggandet av huset var planerat att börja i April och detta arbete påbörjades i 
början av April så gällde det att så fort som möjligt att få inspelningen överstökat. 

För att den virtuella kameran ska vara möjlig att skapa behövs det tydliga fasta 
markörer, så kallade trackingmarkörer, på inspelningsplatsen. Om filmen spelas in 
mot så kallad greenscreen [8][45] där hela bakgrunden är grön så måste 
trackingmarkörer placeras ut på den gröna skärmen för att programvaran ska ha 
möjlighet att skapa den virtuella kameran. Om något ska spelas in utomhus så är inte 
behovet av trackingmarkörer lika stort då naturen bidrar med många naturliga 
trackingmarkörer [26]. Efter mycket funderande togs beslutet att inte placera ut 
trackingmarkörer då inspelningsplatsen ansågs som så rik på naturliga 
trackingmarkörer. Ytterliggare en anledning som låg till grund för detta beslut var att 
arbetsmängden skulle öka om trackingmarkörer placerades ut då dessa skulle behöva 
målas över senare i arbetet. 

Ett måttband på 50 m och silvertejp införskaffades för att kunna mäta ut hörnen 
på inspelningsplatsen och en HDV-kamera lånades från Högskolan i Gävle för själva 
filmandet.  

Det första som gjordes på inspelningsplatsen var att mäta ut hörnen med hjälp av 
de data som vi tidigare hade räknat ut. Denna process tog ca 1 timme varpå 
inspelningen sedan började.  

För att få fler valmöjligheter så startades rutten på olika ställen och var lite 
annorlunda fram till där huset skulle stå. Väl ”inne” i huset så var alltid rutten 
densamma dock. I slutändan så blev det 9 olika versioner av rutten som sedan kunde 
väljas fritt mellan. Därefter fotograferades hela inspelningsplatsen för att i ett senare 
skede av processen skapa en panorama bild som kan ge reflektioner av omgivningen i 
de fönster som finns i 3D-modellen av huset.  

Därefter togs kameran till en dator och det filmade materialet överfördes till 
hårddisken på min arbetsstation i Högskolan. Vi använde sedan Adobe Premiere Pro 
2.0 för att redigera det filmade materialet och dela upp det i olika klipp. 
Sedan gicks filmklippen igenom och den som bedömdes som bäst utifrån längd och 
kamerarörelse användes för det fortsatta arbetet. Det valda filmklippet exporterades 
sedan till stillbilder i filformatet Targa [27][28][41]. 

Targa är ett filformat som är lossless vilket innebär att en kopia sparad med 
Targa innehåller exakt samma bildinformation som orginalet samt att de flesta 
program har stöd för det vilket gör att det är lämpligt att använda för det här projektet. 

3.3 Matchmoving 

För att det virtuella materialet av huset ska bli synkroniserat mot filmklippet så måste 
något som kallas Matchmoving [3] göras innan. Det program som användes för detta 
moment var Boujou 4.1 [29] som är ett av de mest kraftfulla och populära 
matchmoving programmen på marknaden. Det valdes för detta projekt då det 
bedömdes ha en bra chans att lösa uppgiften som det ställdes inför. 
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Figur 5. De knappar som har använts mest för detta project. 1: Import Sequence, 2: 
Track Features, 3: Add Locator, 4: Camera Solve, 5: Add Target Tracks, 6: Scene 

Geometry, 7: Add Test Objects, 8: Export Camera, 9: Non-Consecutive. 
 
I en perfekt värld så hade följande steg behövt göras för att få det önskade resultatet.  
 

1. Filmklippet importeras i Boujou. 
2. Funktionen ”Track Features” används för att skapa trackingmarkörer som 

samtidigt trackas. 
3. Därefter används ”Camera Solve” för att räkna ut den virtuella kameran. 
4. Kameran exporteras genom att klicka på ”Export Camera”. 

 
Vi lever dock inte i en perfekt värld och därför behövdes flera steg och dessutom 
behövdes några steg göras om ett flertal gånger. Nedan följer arbetsgången för detta 
projekt. 
 

1. Det första som gjordes var att importera filmklippet som skulle ”match 
movas”. Något som måste kontrolleras noga är vad för fps (frames per 
second) som är inställt. Detta tal måste sedan överrensstämma med fps-
inställningen i det 3D-program som kommer användas, Maya. I det här fallet 
sattes talet till 25. 
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Figur 6. Bildruta 390 som hädanefter kommer att användas som exempel av de 
olika stegen i processen. Detta är som det såg ut på inspelningen. 

 
2. Väl importerat så användes programmets automatiska funktion för att hitta 

trackingmarkörer. Detta görs genom att klicka på knappen ”Track Features” 
varpå en liten dialogruta dyker upp där man kan göra lite val för hur känslig 
programmet ska vara osv. Det bästa är att låta programmet ha 
standardinställningarna och låta det arbeta. För detta klipp så tog det ca 40 
min för programmet att gå igenom det filmade materialet för att hitta 
trackingmarkörer. Under det här projektet så fick Feature Trackingen lite 
problem och hade svårt att hitta trackingmarkörer på diverse platser i 
filmklippet.  

3. Problemet med att hitta trackingmarkörer löstes genom att manuellt hitta 
tracking markörer. Detta görs genom att klicka på knappen ”Add Target 
Track”. En ruta dyker upp istället för en muspekare och därefter så klickades 
det på en punkt i bilden som bedömdes som en bra trackingmarkör varpå en 
keyframe bildades. En trackingmarkör ska helst vara i stark kontrast till sin 
närbelägna omgivning. Detta för att programmet lättare ska hitta punkten i 
nästa bildruta. Efter att en punkt valdes så ställdes sökrutan in. Den anger hur 
stor del bilden programmet ska söka efter trackingmarkören i nästa bild. Rör 
sig trackingmarkören fort från en bild till en annan så måste en stor sökruta 
användas för att programmet ska ha möjlighet att hitta trackingmarkören. Rör 
sig trackingmarkören långsamt från en bild till nästa så används lämpligast en 
liten sökruta då det snabbar på processen. Därefter så hoppades det fram bland 
bildrutorna tills att trackingmarkören var påväg ur bild och det klickades igen 
på dess nya position och en ny keyframe bildades. Därefter trackades det 
mellan de 2 keyframes som finns. Därefter är det bara att observera så att 
programmet gör rätt. Om något som liknar trackingmarkören kommer i 
närheten av den så kan programmet misstolka detta och börja följa den andra 
punkten istället. I det här projektet så placerades ett otal manuella 
trackingmarkörer ut för att hjälpa programmet med att hitta den virtuella 
kameran. Feature Trackingen hade också problem med att det under vissa 
platser i filmklippet så passerade något väldigt nära kameran vilket gjorde att 
programmet tappade trackingmarkörerna.  

4. För att lösa problemet med att Feature Trackingen tappade bort 
trackingmarkörer användes knappen ”Non-Consecutive”. När användaren 
klickar på knappen ”Non-Consecutive” dyker en ruta upp där man kan välja 2 
olika bildrutor i hela filmklippet där bakgrunden är densamma och para ihop 
trackingmarkörerna. I det här fallet så passerade en trädstam väldigt nära 
kameran. Därför valdes en bildruta några bildrutor före trädstammen och en 
bildruta några bildrutor efter trädstammen valdes för att paras ihop. 

5. Efter detta var gjort så var det dags att låta programmet beräkna den virtuella 
kameran, detta är den kamera som sedan skall importeras till 3D-programmet 
Maya och som kommer att användas vid rendering. För att göra detta så 
klickar man på knappen ”Camera Solve” och väljer mellan vilka bildrutor 
programmet ska räkna ut kamerans rörelse och trycker sedan start. 
Programmet behöver sedan tid på sig att beräkna beroende på hur långt 
filmklippet är och hur avancerad kamerarörelsen är. I det här fallet så var det 
en väldigt komplicerad kamerarörelse som tog ungefär 10 timmar för 
programmet att beräkna. Tyvärr så blev resultatet inte så bra på första försöket 
då programmet skapade ungefär 15 olika kameror som var olika långa och 
som avsåg olika delar av kamera trackingen. Det resultat som eftersöktes var 
dock en enda lång kontinuerlig kamerasekvens men detta visade sig vara svårt 
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för programmet att klara av. Anledningen till detta är för att kamerarörelsen är 
så lång och avancerad att det blir för tungt för programmet att räkna ut hela 
rörelsen. 

6. Problemet med att för många kameror skapades försökte lösas genom att 
använda så kallade ”Locators”. En locator fungerar nästan som en Target track 
men med den skillnaden att där en Target Track används för att få ut 
kamerarörelsen så används en locator för att markera ut ett objekt i bilden. En 
locator kan till exempel placeras på en en container eller något annat objekt i 
bild. Detta görs på ungefär samma sätt som en Target Track dvs. keyframes 
placeras ut där objektet befinner sig i bild. Programmet kommer sedan få en 
bättre uppfattning om hur kameran rör sig med hjälp av hur locators förflyttar 
sig över bilden. 

 

Figur 7. De röda prickarna är resultatet av Feature Track-processen. De gula är  
manuella Target Tracks som lades till och de turkosa är manuellt tillagda 

Locators. 
 
7. Efter att några locators hade placerats så gjordes en ny Camera Solve som 

igen tog 10 timmar. Resultatet blev inte riktigt tillfredsställande den här 
gången heller då programmet skapade väldigt många kameror. Efter ett flertal 
försök så togs beslutet att bryta upp hela sekvensen i mindre bitar vilket 
innebar att istället för att få en kamera så producerades 4 stycken olika 
kameror som täckte en varsin varierande längd av sekvensen.  

 

Figur 8. Exempel på en Camera Solve. De gula prickarna är de som är aktiva i 
denna bildruta för Camera Solven. De i cyan används tidigare eller senare i 

Camera Solven. 
 

8. Dessa kameror exporterades sedan från boujou till ett filformat som det 3D-
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program vi använder, Maya, är kompatibelt med. 
 

3.4 Arbete med det virtuella huset/rendering 

Efter att matchmoving-momentet var klart så var det dags för eventuella uppdateringar 
av det virtuella huset vi hade skapat tidigare. Det har förekommit minst en större 
ändring och för att det hela ska bli så korrekt som möjligt så måste det virtuella huset 
uppdateras enligt de nya ritningarna. Den första tanken var att detta skulle gå fort att 
klara av men när ritningarna lades in i 3D-programmet och dessa jämfördes med 3D-
modellen så blev det tydligt att mycket arbete skulle krävas här. Arbetet påbörjades 
med att uppdatera våningsplanen efter de nya ritningarna vilket var väldigt tidsödande. 
Allt eftersom tiden gick så togs beslutet att inte lägga tid på att uppdatera de bitarna 
som inte kommer att synas i de virtuella kamerorna. När detta var gjort så 
importerades kamerorna till 3D-modellen. För att kameran skulle få rätt förhållande 
till 3D-modellen så användes under matchmakingen två trackingpunkter som 
symboliserade ingången till huset. När avståndet mellan dessa två punkter var lika stor 
som entrén till huset så var det proportionellt rätt. 

 
Figur 9. Vyn från den virtuella kameran i bildruta 390. Kameran har matchats 

proportionerligt mot huset. 
 
Efter det så matchades kamerornas perspektiv till varandra dvs. där en kamera slutade 
tog den andra vid. Det kan liknas vid en stafett helt enkelt. För att göra detta så 
matchades den andra kameran första bildruta mot den första kamerans sista bildruta, 
den tredje kamerans första bildruta mot den andra kamerans sista bildruta och den 
fjärde kamerans första bildruta mot den tredje kamerans sista bildruta. Senare i 
redigeringsprogrammet när allt detta sätts ihop så kommer det förhoppningsvis se ut 
som att allt är en enda lång sekvens där kamerabytena inte är synliga. 

Efter detta så gjordes olika renderingspass [30][45] i form av ett beauty-, ett 
ambient occlussion- [31][51] och ett motion vector-pass[32]. Beauty passet är det med 
alla färger och dylikt och är själva bas-passet som man lägger alla andra pass på. 
Ambient occlusion ger kontaktskuggor som gör hela 3D-modellen mer realistisk. 
Motion vector-passet är också nödvändigt för att det hela ska framstå som realistiskt. 
Det blir alltid någon form av oskärpa och för att slutresultatet ska se rätt ut så måste 
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det finnas lika mycket motion blur på det syntetiska materialet som på det filmade. 
Saknas det så kommer det att se konstigt ut då det filmade materialet kommer att bli 
suddigt när kameran rör sig medan det syntetiska materialet är knivskarpt. Motion blur 
är helt enkelt den oskärpa som kommer fram när en kamera förflyttar sig. 

  
 
Figur 10. a: Beauty-pass, b: Ambient Occlusion-pass, c: Motion vector-pass (Motion 
vector-passet är egentligen ingen synbar bild utan en ”tom” bild med matematiska 
data men för illustrerande exempel så gjordes denna lösning), d: Allt tillsammans 

 

  
Figur 11.  Beauty-passet av bildruta 390. 

 
Efter att renderings-passen var klara var det dags för rendering. Det är en process som 
mer eller mindre bara behöver initieras av användaren och sedan så gör datorn jobbet 
själv. Innan rendering ska fps-inställningen kontrolleras så att det stämmer överens 
med den inställning som var i Boujou, i det här fallet 25. När detta är kontrollerat så 
kan renderingen startas. Det var några mindre problem med renderingen där datorn 
helt enkelt slutade rendera. Eftersom det tog många timmar ibland innan detta 
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upptäcktes så förlorades värdefull tid. Detta var dock enkelt att justera genom att låta 
datorn påbörja renderingen igen där den slutade. I det här fallet så tog det ungefär 1 
vecka för datorn att få ut hälften av bildrutorna i filmklippet pga. att renderingen av 
stoppades av okända anledningar. Eftersom detta tog så lång tid så togs beslutet att 
första hälften av filmen bara skulle göras då det skulle ta för lång tid att rendera alla 
bildrutor som behövdes. Efter renderingen så var nästa steg compositing. 
 
 

3.5 Compositing 

Det första som gjordes var att importera filmklippet i Compositingprogrammet. I det 
här fallet användes Eyeon’s Fusion för compositing som tidigare nämnt är ett nod-
baserat compositingprogram. Det första som gjordes var att importera det filmade 
materialet och beauty-passet av det renderade materialet. Figur 12 nedan visar hur 
detta såg ut. 

 
Figur 12. Det renderade beauty-passet direkt ovanpå det filmade materialet 

 
Som synes i Figur 12 så ser detta helt fel ut. Bara vv att titta på bilden så är det svårt 
att avgöra vad som ska vara framför vad då huset skymmer objekt som är tänkt att 
befinna sig framför huset. För att åtgärda detta måste något som kallas Rotoscoping 
[33][40] göras. Det innebär att användaren skapar en mask för att särskilja vilka objekt 
som ska vara skymda och vilka som ska synas och sedan trackar denna mask på ett 
objekt i bilden. Detta för att masken ska ligga över objektet kontinuerligt i bilden. 
Detta är en otroligt mödosam process som kräver tid för att bli bra. Med grund i att 
filmklippet i början innehåller många objekt som måste Rotoscopas togs beslutet att 
hoppa över de första 380 bildrutorna och påbörja arbetet där och framåt. Detta för att 
öka chansen att bli klar med projektet i tid. 

Den teknik som tillämpades för att få bort oönskade objekt i bilden som skymde 
huset var att duplicera filmklippet och lägga det underst i compositionen. Därefter så 
flyttades det duplicerade lagret antingen uppåt, nedåt, vänster eller höger för att få 
fram en yta som var fritt från det oönskade objektet. Därefter gjordes en mask som 
lades över det oönskade objektet för att separera det från resten. Masken skapade ett 
”hål” i filmklippet där det oönskade objektet befann sig. Det duplicerade filmklippet 
som låg under tittade då fram och på så vis ersattes det oönskade objektet med t.ex. 
asfalt. 

Bilen i bilden maskades också ut för att ligga framför det renderade materialet 
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vilket innebar att det gjordes ett ”hål” för bilen i det renderade materialet. Efter att alla 
oönskade objekt var borta ur bilden blev resultatet det som syns nedan i Figur 13. 

Figur 13. Bilen lades framför huset, skylten samt 2 pelare i mitten av bilden är 
borttagen. 

 
Som synes ovan så påverkar rotoscoping helhetsintrycket positivt och dessutom ser 
hela bilden korrekt ut. 
 Nästa steg var att lägga på de två andra passen, ambient occlusion och motion 
blur. Ambient occlusion lades på med en operator som kallas multiply [34][39]. Det 
multiply-operatorn gör är att den multiplicerar bilden med en alpha-kanal [35][39] och 
använder den för att avgöra vad som ska släppas igenom eller inte. Alpha-kanalen 
består utav värden från noll till ett där ett är opaque och noll transparent. Om alpha-
kanalen för en pixel [36][43] är ett så betyder detta att bildmaterialet multiplicerat med 
alpha-kanalen blir att pixeln behåller sin färg. Detta eftersom alpha-kanalen med ett 
värde av ett säger åt programmet att pixeln är opaque. 
 För motion blur-passet så användes en nod i Fusion som heter Motion Vector 
[32] Blur. Det 3D-programmet gjorde under renderingen var att skapa en bild för varje 
bildruta som säger hur varje pixel färdas i den bilden med hjälp av vektorer [37][49]. 
Compositingprogrammet kan sedan med hjälp av dessa vektorer avgöra i vilken 
riktning en pixel ska göras oskarp. Alla dessa pixlar blir tillsammans motion blur. Det 
sista som lades till var en nod för att göra det syntetiska materialet lite mer oskarpt 
generellt och för att mjuka upp dess kanter. Nedan syns resultatet av Ambient 
Occlusion- och Motion blur-passen samt oskärpe-noden tillsammans med föregående 
bild. 
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Figur 14, Alla pass tillsammans. Bilderna är för små i denna rapport för att göra 
resultatet rättvist. 

3.6 Ljud 

Sällan används ljudet som fångas på inspelningsplatsen i riktiga filmer utan det är 
snarare praxis att ersätta ljudspåret helt i efterhand [38]. Detta för att originalljudspåret 
ofta innehåller oönskade element och är av dålig kvalitet. Så att ersätta ljudet kommer 
även att bli aktuellt för detta projekt. 

Ljudet tas helt bort och sedan skapar man ett nytt ljud. Detta görs av så kallade 
Foley-artister som har en liten studio till förfogande med olika underlag som grus, 
jord, parkettgolv och så vidare samt alla möjliga olika material för att skapa ljud. 
Foley-artisterna tittar sedan på filmen samtidigt som de simulerar t.ex. fotstegen 
genom att själva gå på det korrekta underlag som finns i filmen. De simulerar i princip 
allt ljud i bilden, även så små saker som ljudet från en penna som skriver på ett 
papper. Det är även så att man lägger till ljud som inte fanns under inspelningen från 
första början som t.ex. explosioner. 

Det ljud som lades till i det här projektet är ljudet av dörrarna som öppnas när 
kameran färdas in i huset. Detta för att upplevelsen ska kännas ”fylligare”. Hade inte 
ljudet funnits där hade tittaren upplevt att något saknades. 

3.7 Presentation 

Detta projekt presenterades med ett filmklipp som visar det färdiga slutresultatet dvs. 
en visualisering av detta hus i förstapersonsperspektiv. Vi lät en person som inte var 
direkt insatt i projektet titta på filmklippet. Personen uttryckte sig med ”Väldigt häftigt 
att se huset och gå omkring i det” samt att det bidrog med närvaro. Däremot så tyckte 
personen att kamerarörelsen var för skakig och att det distraherar upplevelsen lite. 

4 Resultat och diskussion 

4.1 Ritningar 

Det svåra här var att mäta korrekt när jag gjorde mina uträkningar. Trots att jag 
kontrollmätte flera av punkterna så smög det ändå in ett fel som påverkade 
slutresultatet lite. Entréns öppningsbredd i huset mätte jag på ritningen till 1,6 m men 
det visade sig senare att denna var 2,3 m. Resultatet av detta är att huset inte är i riktigt 
rätt proportioner i förhållande till omgivningen i filmen. Detta upptäcktes inte förrän 
efter renderingen vilket gjorde att det skulle bli för tidskrävande att justera detta i 
efterhand då det innebär en omrendering av huset. Det kan enkelt göras senare i mån 
av tid dock. 

I övrigt så blev resultatet av mätningar tillfredsställande då jag kunde använda 
mätdatan som väntat. 

4.2 Inspelning 

Under inspelningen hade det varit smidigt att vara 2 st för att mäta ut punkter. Det 
gick att göra själv men var lite mer omständigt. Det skulle i efterhand behövts några få 
trackingmarkörer på asfalten för att göra det lättare för matchmoving-programmet att 
göra sitt jobb. En enklare kamerarörelse skulle också ha skapats då den som är nu är 
väldigt svår för ett matchmoving-program att lösa och därav kunde inte en enda 
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kamera skapas utan 4 stycken för olika delar av filmsekvensen. Men det faktum att 
den kamerarörelse som användes inte är optimal och ändå löstes gör att det hela känns 
mer som en bedrift. 

4.3 Matchmoving 

Det här momentet var det som sinkade mig mest tidsmässigt. Jag fick testa många 
olika alternativ innan jag hittade något som fungerade och det krävdes mycket manuell 
handpåläggning för att få det att fungera. Det mest tidsödande var själva Camera Solve 
momentet som tog ca 10 timmar varje gång. Eftersom det inte gick att titta på 
resultatet när beräkningar gjordes så fick jag vänta tills det var klart för att se om det 
blev fel eller inte. Blev det fel så var det bara att justera och göra om vilket var otroligt 
tidsödande. 

Jag kan ha överanvänt Target Tracks också vilket introducerade ett litet ”glid” i 
bilden av huset. Dvs. det ligger inte riktigt fast i bild utan glider lite. Detta kan, i 
teorin, åtgärdas genom att ta bort Target Tracks och göra en ny Feature Track och 
sedan göra nya Camera Solves. 

Kamerarörelsen var som nämnt tidigare alldeles för svår för programmet. Det jag 
skulle ha gjort var att hålla samma punkt i fokus hela tiden och cirkulera runt och inte 
kontinuerligt byta fokuspunkt med flera panoreringar. I Sasha Mirpours rapport finns 
en bild som förklarar det här tydligt. 

4.4 Arbete med det virtuella huset/rendering 

Det här var också ett moment som slukade en del tid. Jag missbedömde hur mycket 
arbete som skulle krävas för att justera 3D-modellen av huset till de nya ritningarna. 
Jag trodde att jag skulle hinna med båda våningsplanen på 2 – 3 dagar men när det tog 
närmare 5 – 6 dagar för ett våningsplan så bestämde jag att bortprioritera våningsplan 
två då detta inte syns genom en av kamerorna. Att matcha kamerornas perspektiv mot 
varandra var relativt enkelt att göra. 

Här introducerades dock det fel som jag nämnde tidigare under 3.1 Ritningar. 
Eftersom jag trodde att jag hade mätt rätt så skalade jag upp kamerorna tills avståndet 
mellan två trackingmarkörer av entrén från inspelningsplatsen var lika stort som 
avståndet på 3D-modellens entré. Detta gjorde att det blev lite fel skala. Jag tror inte 
direkt det är något tittaren tänker på men det bör rättas till. 
Jag såg i efterhand att i programmet jag använde för att match mova, Boujou, så finns 
det ett verktyg som möjliggör att ange det kända avståndet mellan två 
trackingmarkörer och Boujou skalar då upp allt till att matcha. Denna funktion bör 
användas istället för att som jag gjorde försöka skala upp det hela i 3D-programmet 
senare. 

Renderingen tog i övrigt väldigt lång tid. Efter en vecka när ungefär halva filmen 
hade renderats så togs beslutet att slopa den andra halvan i förmån för att hinna 
presentera något överhuvudtaget. Anledningen till att det tog sådan tid var att 
renderingen helt enkelt stoppades av okända anledningar. Sådant händer ibland och 
det tenderar att hända när det är en scen med en väldigt detaljerad 3D-modell. Det 
enda som kan göras är att starta renderingen igen där den slutade. Det man förlorar tid 
på är dock hur lång tid det tar innan det upptäcks att renderingen har stoppats. I det här 
fallet så kunde det gå uppemot 12 timmar innan det upptäcktes vilket innebar att 
dyrbar renderingstid hade gått förlorad. Det som kan göras är att man regelbundet 
kontrollerar renderingen. Beslutet att inte rendera den andra halvan av filmen ser jag 
som korrekt då det möjliggjorde att bli klar i tid med projektet även om detta innebar 
att insidan inte visas i så stor utsträckning. Detta kan dock enkelt justeras genom att 
rendera resten vid ett annat tillfälle. 
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Den uppmärksamme kommer också att se att skuggan ligger fel på huset i 
förhållande till det filmade materialet. När ljuset lades på var det vinklat åt fel håll i 
tron om att det var åt rätt håll vilket resulterade i att skuggan och ljuset faller fel. Detta 
är enkelt att åtgärda men det kostar mycket tid att rendera om det. 

4.5 Compositing 

Under compositing-momentet så togs ytterliggare beslut att skära ned lite av filmen 
för att tjäna tid. Här undersöktes också olika metoder för att på ett enkelt sätt försöka 
maska bort oönskade bitar i bilden men det landade till slut på att det hela måste 
rotoscopas. Eftersom det är en tidsödande process så togs beslutet att hoppa över de 
första 380 bildrutorna då dessa innehöll för mycket objekt som skulle rotoscopas bort. 
Det var en nödvändig nedskärning för att hinna bli klar med projektet. 

Rotoscopingen blev ganska dålig i min mening men fyllde ändå sitt syfte. Om 
tittaren fokuserar på huset så kommer inte felen att synas så tydligt men letar tittaren 
efter felen så kommer de att uppenbara sig ganska fort. Ett alternativ till att försöka få 
bort oönskade element, som i teorin borde fungera, är att göra plan i 3D-programmet 
på de platser man vill få bort oönskade element. Därefter textureras de med en bild av 
asfalten från inspelningsplatsen. Dessa plan läggs sedan över de oönskade elementen 
inuti compositingprogrammet. Det kan vara väl värt att pröva det. 

Förutom att rotoscopingen tog tid så var det ganska rätt fram om vad som 
behövde göras och att göra det. 

4.6 Ljud 

Från början var det tänkt att ersätta alla ljud av fotsteg när kameran färdas inne i huset. 
Att ta bort ljudet av fotsteg på grus och ersätta det med fotsteg på kakel men eftersom 
sekvensen där kameran färdas inomhus togs bort till stor del så var det onödigt att göra 
detta arbete. Det är dock något som bör göras i framtiden om filmen färdigställs i sin 
helhet. 

4.7 Presentation 

Som nämnt tidigare så tyckte personen som såg filmen att den var häftig men att 
kameran var lite för skakig. Under inspelningen så försökte jag hålla kameran så 
stadigt jag bara kunde men detta räckte tydligen inte. I framtiden så bör någon lösning 
hittas för att stabilisera kameran under inspelningen för att tittaren ska få en mer 
behaglig upplevelse. Dock så anser jag själv att skakigheten i bilden bidrar till 
upplevelsen då känslan blir att den som filmat materialet är en amatör som har använt 
sin hemkamera. Detta gör att filmen enligt mig känns mer äkta vilket gör att den blir 
mer kraftfull då en amatör inte förväntas göra ett sådant arbete som att matchmova in 
en 3D-modell i klippet och så vidare. För mig blir filmklippet mer realistiskt och 
övertygande tack vare skakigheten. Detta är dock inget jag kan bevisa utan det är min 
personliga åsikt. 

Jag är ganska nöjd med filmklippet och kommentaren från personen som tittade 
på klippet ser jag som lite av en bekräftelse på att syftet är uppnått. 

4.8 Sammanfattning 

Syftet med detta projekt var att skapa ett rikare presentationsmaterial genom att mäta 
ut vart det skall stå, filma på denna plats, matchmova det filmade materialet, ta en 
befintlig 3D-modell av huset och rendera ut från den matchmovade kameran, sätta 
ihop elementen med compositing, lägga till ljud och sedan presentera det. Syftet anser 
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jag är uppfyllt då alla dessa steg har gåtts igenom och klarats av samt att ett resultat 
har producerats. 
 Problemformuleringen var ”Kommer den metod som används att producera ett 
resultat som uppfyller syftet?” och det problemet ser jag som löst. Metoden kan 
förfinas men den uppfyller syftet i sin nuvarande form. Jag vill hävda att alla stora 
målsättningar i det här projektet är uppfyllda. 
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