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Förord 
 
Efter många långa arbetsdagar har vårt projekt äntligen kommit till sitt slut. Det har varit en 
lärorik och rolig tid. Vi hade inte klarat detta utan några viktiga personer. Därför skulle vi 
vilja passa på att tacka alla som har hjälpt oss under arbetets gång och gjort denna produktion 
möjlig. 
 
Först och främst har vi vår handledare Mats Persson. Han har varit till stor hjälp rent tekniskt 
och dessutom är han full av goda idéer. Hampus Hedberg Hankell har även han bidragit med 
tips och råd. Sedan har vi Peter Ekdahl som ska agera examinator på vår examination. 
Vi vill även tacka Stephen Caulfield och Matthew Walker i projektionsrummet på Science 
Museums IMAX-biograf i London som gav oss en lektion i hur en IMAX-projektor fungerar. 
Självklart vill vi också tacka varandra för ett bra samarbete.
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Abstract 
 
Vårt magisterarbete är en 3D-animation som ska simulera en bergochdalbana. Vår uppgift har 
varit att ta reda på hur man genom illusioner kan lura människans hjärna att se djup även då 
bilden är helt platt. Vårt främsta verktyg vi använt oss av är glasögon med röd- och 
cyanfärgade filter. Till vår produktion har vi anlitat andra studenter för att komponera musik 
och mixa 5.1-ljud. Allt för att öka upplevelsen ännu mer. 
 
Our master’s thesis is an animation in 3D-graphics simulating a rollercoaster. Our object has 
been to find out how to fool man’s brain to see depth even in a flat picture by use of illusions. 
Our prime tool has been glasses with red- and cyan-coloured filters. For our production we 
have hired other students to compose music and mix 5.1-sound. Everything to drive the 
experience to a new level. 
 
Beskrivning 
 
Redan då vi arbetade med kandidatarbetet tillsammans för lite drygt ett år sedan började vi 
prata om att det hade varit roligt att göra en lite effektfullare animation där man kan testa hur 
specialeffekter kan påverka ens sinnen. Vårt kandidatarbete då var en förklarande 
visualisering av travbanan i Tingsryd. Detta innebar att möjligheten till att själva få påverka 
omgivning och känsla minimerades. När det sedan var dags att välja inriktning till 
magisterarbetet valde vi att fortsätta med den idé vi började odla fram förra året.  
 
För att kunna påverka publikens känslor mer började vi fördjupa oss inom kognitionen, hur 
man kan påverka kroppens olika sinnen och hur man kan lura sin egen hjärna. Genom detta 
kom vi fram till att vi ville göra en bergochdalbana i 3D som vi, för att förstärka upplevelsen, 
visar som en stereoskopisk film med hjälp av röd- och cyanfärgade filter, och därmed skapar 
vi en äkta djupupplevelse. För att ytterligare göra det lättare för en åskådare att med fantasins 
hjälp åka med i vår bergochdalbanevagn har vi fått hjälp med ljudeffekter i surround. 
 
Vi har i vår teoretiska del av arbetet bland annat forskat runt olika tekniker för att framställa 
tredimensionellt djup på en tvådimensionell yta, hur våra ögon fungerar rent optiskt samt hur 
hjärnan tolkar de signaler den får från ögonen. 
 

Projektplan 
 

Intro om examensarbetet på Medieteknik 
 
Projektplanen för examensarbetet på medietekniksprogrammet ska innehålla vissa viktiga 
punkter. T ex ska det tydligt framgå hur man hade tänkt sig att slutresultatet på produktionen 
ska se ut. 
 
Projektet ska även ha ett syfte. Studenterna ska motivera sitt val och vad de själva avser 
uppnå med projektet. 
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Vilka metoder ska man använda sig av för att fullfölja projektet? Hur ska projektet ha en 
kunskapsutvecklande karaktär? Det är också två intressanta frågor som studenterna ska 
svara på i sin projektplan. 
 
En detaljerad tidsplan med avgörande tidpunkter och datum för examination m m. måste 
också ingå för att projektplanen ska bli godkänd. 
 
Ekonomi och behov är två punkter som hör ihop en aning. Kostnader för projektet och behov 
av t ex externa handledare. 
 
Det finns alltid risker med ett projekt och det gäller att veta hur man ska hantera dessa om de 
uppstår. Bäst av allt är om man kan förutse dem och vara proaktiv. 
 
Varje vecka ska en veckorapport på max en A4 skickas in till handledaren. I den ska man ta 
upp följande punkter: Vad, varför, hur, framgångar, motgångar och saker man ville göra men 
inte hade tid eller kraft till. 
 

Vår projektplan i kondenserad form 
 

Projektbeskrivning 
Vi vill studera, analysera, förstå och testa vilka möjligheter dagens teknik ger för att öka 
närvarokänslan och därmed förstärka upplevelsen hos publik för digital media, framförallt 
inom det visuella området. Genom att producera en berg-och-dalbanefilm - ”ride” - i 3D 
och undersöka olika tekniker att redigera och visa den på kan vi fördjupa våra kunskaper 
inom detta område. Projektet ställer krav på att vi utvecklar våra färdigheter inom 3D och 
kognition samt förutsätter omfattande undersökningar inom visualiseringsteknik. 
 

Kunskapsmål 
Den kunskap som främst behöver sökas och utvecklas är kunskap om vilka olika tekniker 
inom stereo-3D som finns, samt hur de fungerar. Vi behöver även lära oss mer om hur 
hjärnan tolkar de intryck som den får från våra ögon. Utöver detta behöver vi under 
arbetets gång skaffa oss mer praktisk kunskap om Alias Maya och övriga 
program/tillvägagångssätt. 
 

Syftet med projektet 
Våra egna mål med projektet är att få bredare kunskaper inom upplevelsebaserad media 
och ökade kunskaper inom djupseende och illusioner. 
 
Vi arbetar utan externa beställare, men ett mål är att allmänheten ska få en aha-upplevelse 
och inse förbättringen som en film med djup ger, och även inse hur viktig varje liten del är 
för totalupplevelsen.  
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Förutsättningar 
Vi arbetade tillsammans förra året med kandidatarbetet och har därför erfarenhet av att 
jobba med varandra i ett projektarbete. 
 
Vi kommer att samarbeta med studenter som har inriktat sig på ljud för produktionen av 
detta, och där ska vi förhoppningsvis kunna bidra med teoretiska kunskaper om ”3D-
ljud”. 
 

Projektmetod och tidsplan 
 
Vi har delat in det praktiska arbetet i följande punkter: 
• Preview 
• Modellering 
• Texturering 
• Animation 
• Ljussättning 
• Rendering 
• Postproduction 
• Dvd-meny 
 

Tidsplan 
Vecka 3 – Godkännande av projektplanen, examination, preview 
Vecka 4-5 – Preview samt planering/diskussion av musik- ljudläggning 
Vecka 6-7 – Modellering 
Vecka 8-9 – Texturering 
Vecka 10-11 – Ljussättning 
Vecka 12-13 – Rendering/felsökning/omrendering 
Vecka 14-16 – Post production/stereokameror 
Vecka 17-18 – Extra post production om det behövs samt dvd-meny 
Vecka 19 – Examination av produktionen 
Vecka 22 – Examination av reflektionen 
Vecka 23 – Examensutställning (tillsammans med medietekniks kandidatarbeten) 
 

Ekonomi för projektet 
Pengar som vi använde redan i höstas har gått till: En resa till London för att göra 
studiebesök på Science Museum för att få en inblick i hur deras IMAX-biograf fungerar, 
en resa till Lund för samtal med kognitionsforskaren Christian Balkenius. 

Riskbedömning 
Den främsta risken är att tidsplanen inte håller och att vi får börja prioritera bort delar av 
arbetet. Denna riskbedömning grundar sig på erfarenhet från förra året då vi lärde oss att 
arbetet med 3D är oerhört tidskrävande. 
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Arbetsprocessen 
 

Förhandstitt 
Det första vi gjorde var att bygga upp åkningen i programmet No Limits från Mad-Data som 
är en simulator för bergochdalbanor. Detta för att lätt kunna göra förändringar tills vi blev 
nöjda. Eftersom No Limits räknar med riktiga fysiklagar kan man även se om åkningen hade 
fungerat i verkligheten. Om vi hade börjat bygga upp banan direkt i Alias Maya hade risken 
varit stor att åkningen inte hade känts trovärdig.  
 
När vi var nöjda i No Limits gick vi över till Maya. Vi tog skärmdumpar från No Limits ifrån 
sidan och uppifrån. Med hjälp av dessa bilder ritade vi i Maya upp kurvan upp som skulle 
styra vagn och kameror. Vi ”blockade” ut landskapet för att skapa en förhandstitt att ge till 
den person som förhoppningsvis skulle göra ljud till vår film. Vi gjorde alltså en åkning där 
animation och tider stämde men grafiken var väldigt simpel. Se figur 1. 
 

 
Figur 1. En skärmdump från vår tidiga skiss.. 

 
Vi var från början inställda på att åkningen skulle utspela sig i tivolimiljö och att rälsen 
plötsligt skulle gå ner i ett hål i marken. Efter ett samtal med Mats, som alltid är full av goda 
idéer, ändrades planerna och vi bestämde oss för ett bergslandskap med gruvor istället. Då 
kunde rälsen med fördel åka in i en tunnel i berget. När vi i höstas var och samtalade med 
Christian Balkenius pratade vi om att saker som flyger förbi på sidorna och under kameran är 
viktiga för fartkänslan och även djupupplevelsen. Därför passade det utmärkt med ett parti 
inuti ett berg, då man hela tiden har bergväggen nära inpå kameran. För att spara tid och 
koncentrera oss på det viktigaste skickade vi ett mail till alla studenter på skolan som läser 3D 
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och frågade om det fanns någon som var intresserad av att hjälpa oss att modellera lite enklare 
objekt som skjul och andra små detaljer.  
 
Vi pratade med Leif Krig på SOFE och han ansåg att det inte skulle vara några problem om vi 
lånade deras renderingsfarm under tiden deras elever var på praktik. Dock var det problem 
med rättigheter och annat som gjorde att det var lättare sagt än gjort. 
 
Vi arbetade en hel del på att få lutningen rätt i kurvorna. Det är viktigt för att få känslan av att 
det är en riktig bergochdalbana. Med No Limits fick vi endast ut själva kurvan, inte lutningen 
eller hastigheten. Det var också noga att allting stämde precis eftersom denna version skulle 
användas till ljudeffekterna, och därför fick vi inte ändra någonting i kurvan när vi väl hade 
spikat den slutgiltiga versionen. Vi hade nästan tappat hoppet om att hitta någon som ville 
jobba med ljudet när Henrik Bertilsson från MT02 tittade in på vårt rum och lät väldigt positiv 
till att göra ljudeffekter. Vi berättade för honom om det vi hade lärt oss om 3D-ljud. 
 
Ett stort problem som vi brottats med är loopen. Vagnen ville hela tiden vända sig om för att 
få sin ovansida uppåt i scenen. Samma sak gällde även skruven. Vi hade lite diskussioner 
kring detta och efter många olika tester hittade vi en bra lösning på problemet. Vi fick sätta en 
locator i mitten av loopen som talade om för vagnen vad som skulle vara upp. 
 
Vi fick aldrig något svar från 3D-eleverna vi frågade om modelleringshjälp. Därför blev vi 
tvungna att göra allt själva och prioritera bort lite annat istället. 
 

Modellering 
Kurvan drog ut lite på tiden men när vi till slut ansåg oss nöjda var det dags att börja 
modellera lite objekt. Själva modelleringen flöt på bra och strulade inte lika mycket som 
kurvan. Vi valde att dela upp miljön i två olika scener för att kunna arbeta samtidigt. 
Övergången mellan scenerna sker där man åker in i berget. Den ena scenen är alltså utanför 
och den andra inuti berget. 
 
Eftersom åkningen ska användas för att visa att man kan få ett bra djup i en 2D-bild genom att 
använda sig t ex av 3D-glasögon är det viktigt att scenen både innehåller objekt som kommer 
nära och långt ifrån en. Vi valde att göra stenar som ligger på rälsen och flyger iväg när man 
åker på dem, en flock fladdermöss som flyger mot en vid hoppet där rälsen går av inne i 
berget och en lampa som hänger i taket och svingar förbi precis när man kommer med 
vagnen. Vi hade även en idé om att sätta en flagga på vagnen för att öka djupupplevelsen, 
fartkänslan samt hjälpa en att känna av riktningen. 
 
Riggningen av fladdermusen blev inte så lätt. Vi har inte tidigare arbetat med karaktärer så 
skelettet och animationen ville inte fungera riktigt som det skulle. Till slut lyckades det och 
resultatet blev ungefär som vi hade tänkt oss. En annan sak som inte ville fungera var flaggan 
på vagnen. Det testades med cloth, soft bodies och dynamic curves. Allt utan framgång. Efter 
ett samtal med Mats beslutade vi oss för att prioritera bort flaggan. Förmodligen var det den 
höga hastigheten på vagnen som gjorde att den inte blev korrekt, programmet klarade inte av 
att beräkna flaggan när riktning och hastighet plötsligt ändrades. 
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Texturering 
Till skillnad från förra året när vi använde oss nästan uteslutande av fototexturer vi tagit själva 
har vi denna gång laddat ner många material från nätet och gjort om dem efter behag. Några 
har vi även gjort själva från grunden. Anledningen till att vi inte har använt oss av fototexturer 
är att vi förmodligen inte hade hittat allt vi hade behövt som fotografier och det blir sällan bra 
när man blandar fotorealism och en mer tecknad stil. 
 
Vi experimenterade med en Displacement map på väggarna inne i berget. En sådan 
deformerar objektet det läggs på och vi använde detta för att göra bergsväggen ojämn och 
stenig. Detta gav en bra effekt, speciellt i versionen för 3D-glasögon. Displacement mapen 
blev riktigt tungrenderad så därför beslutade vi oss för att konvertera dessa till polygoner före 
renderingen. 
 
Beträffande vattnet valde vi att lägga en vanlig shader med bumpmap på ytan istället för en 
Ocean shader, som en är teknik för att visualisera realistiskt vatten. Då det är så långt avstånd 
till vattnet och dessutom väldigt korta stunder man ser ytan fanns det ingen anledning att 
arbeta med att få en ocean shader snygg. 
 

Animation 
Även om vi hade testat hastigheten på kurvan mycket i början var det svårt att se om 
hastigheten verkligen stämde överallt. När de riktiga modellerna kom in i scenen såg man 
felen tydligare. Partiet där vagnen precis kommer in i berget var t ex för hög. Vi blev tvungna 
att ändra denna och då påverkades rotationen av vagnen på allt efter det partiet. Det fanns 
inget annat att göra än att göra om. 
 
Vi hade problem att hitta en bra lösning på kedjan som drar upp vagnen i uppförsbacken. 
Dock hittade vi ett bra MEL-script på websidan highend3d.com som vi kunde använda oss av. 
MEL-script används för att automatisera och underlätta sysslor i Maya. När allt detta var 
färdigt upptäckte vi att åkningen kändes aningen för snabb även precis i början. Lyckligtvis 
gick detta att lösa ganska smärtfritt. 
 

Ljussättning 
Efter att ha testat en del olika metoder upptäckte vi att stämningsbelysningen inne i berget 
blev bättre med en spotlight på vagnen så vi valde att ha det. Pointlights använde vi oss av i 
lyktorna både inne i berget och i skjulet. 
 
Efter många små förändringar i animationen bestämde vi oss för att rendera en version som 
Henrik kunde använda sig av till ljudet. Hastigheten blev trots allt ändrad under arbetets gång 
så synkroniseringen mellan ljud och bild hade inte stämt annars. Vi pratade med Peter Brunni 
från vår klass om att göra musik till vår ride. Han gick med på det och gjorde lite musik som 
vi tyckte passade bra med stämningen på det visuella. Musiken satte sedan Henrik ihop med 
sina ljudeffekter till ett enda ljudspår. 
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Åkningen började ta sin form och vi kunde skymta slutet. Därför tyckte vi att det var dags att 
beställa glasögon. 100 par röd/cyan-färgade blev det. Vi kommer dela ut dessa till publiken 
när vi ska ha vår presentation. 
 

Paint effects 
Vi hittade en del döda och vissna Paint Effects-träd i Maya som vi kunde använda oss av. Det 
gav animationen lite mer känsla och dessutom flera objekt som hjälper en att se djupet. Vi 
provade även att sätta lite lysande svampar i berget, men det blev inte speciellt bra så de togs 
bort igen. Senare konverterade vi våra Paint Effects till polygoner för att få med dem i z-
djupet och på så vis få dimman m m att stämma kring träden. 
 

Rendering och felsökning 
Vi renderade Z-djupet med hjälp av en shader vi fick av Mats. Detta kom senare till 
användning när vi arbetade med post production i Digital Fusion från Eyeon Software Inc. 
Vår önskan var att rendera ut ett pass med Final Gather då detta också påverkar känslan av 
djup. Dock hade datorerna en tendens att låsa sig så fort vi skulle rendera. Vi fick ett tips av 
Hampus Hedberg Hankell att testa ambient occlusion istället men även det med samma 
resultat. Vi misstänker att datorerna inte orkade med eftersom de har för lite ramminne. 
 
Nu blev det dags att börja ta tag i stereokamerorna. Här fick vi mycket nytta av det vi läst 
under hösten om ögat och hur vår kropp gör för att se djup. När vi skapade dubbla kameror i 
Maya satte vi de på samma avstånd från varandra som våra ögon sitter. Därefter lät vi dem 
fokusera en bit framför vagnen, precis som våra ögon hade gjort i verkligheten. (se även 
kapitlet ”Uppfattning om djup”) 
 
Effekten blev den att de objekt som låg framför fokus uppfattades som framför skärmen och 
de som låg bakom fokus uppfattades som bakom skärmen. Efter att ha renderat ut och tittat på 
sekvensen uppmärksammade vi att djupet syntes mycket tydligare om åkningen gick lite 
långsammare. Det var lättare att hinna uppmärksamma objekten. Därför bestämde vi oss för 
att rendera ut en version med dubbelt så många bildrutor för att få en animation som var 
hälften så snabb. Den kommer inte ha något ljud men ska ligga med som alternativ på vår 
dvd-film. 
 
En sak som vi brottades med under en längre tid var övergången mellan de båda scenerna, det 
parti där man byter från att ha befunnit sig utomhus till det att man kommer in i berget. Efter 
många misslyckade försök hittade vi en metod som fungerade. Vi renderade ut fler frames 
från Maya för att kunna göra övergången mjuk och naturlig. 
 

Post production 
För 3D-filmen krävdes att vi ändrade i färgnivåerna för de båda filmerna. Den för höger öga 
skulle bli cyanfärgad och den för vänster skulle bli röd. Då man hade 3D-glasögonen på sig 
kändes filmen ganska mörk. Därför fick vi även ljusa upp hela animationen. 
I den vanliga versionen lade vi istället för stereodjup till lite andra effekter såsom fokus och 
dimma m m. 
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Kommunikation 
I höstas besökte vi en kognitionsforskare vid Lunds Universitet som heter Christian 
Balkenius. Vi hade ett intressant samtal med honom angående det vi läst i boken ”Eye and 
Brain” som varit vår huvudlitteratur inom just ämnet kognition. Vi pratade även en del om 3D 
i allmänhet och Christian berättade om sina projekt med robotar. Hans forskningsområde var 
väldigt intressant, och ett par av hans idéer har vi haft i tankarna när vi har gjort vår åkning. 
 
Kommunikationen med vår handledare Mats Persson har varit både upp och ner. Mats har haft 
väldigt mycket bra idéer och har påverkat produktionen positivt. Ibland har han varit något 
upptagen, vilket är förståeligt eftersom han har haft mycket att göra med SOFE. Vi har vid 
några tillfällen fått hjälp av Hampus med tekniska problem när inte Mats har haft tid. Detta 
har fungerat bra. Både Mats och Hampus är väldigt duktiga 3D-artister. 
 
Kommunikationen mellan oss (Mattias och Johan) har fungerat bra. Vi har nästan suttit all 
produktionstid i vårt projektrum på skolan och arbetat. Därför har vi kommit på lösningar 
tillsammans och sällan behövt möta konflikter. Vid några enstaka tillfällen har vi arbetat på 
varsitt håll. Kommunikationen har då skett över Internet. Att hela tiden stämma av med 
varandra är en viktig punkt för att få ett bra slutresultat. 
 
”I samspelet mellan individer spelar kommunikation en viktig roll. Kommunikation skapar 
kontakter, tillåter individer att påverka varandra, idéer att utbytas, o s v.” 
-Nikos Macheridis 
 

London-resan 
I höstas gjorde vi ett studiebesök på Science Museum i London och fick undervisning i hur en 
IMAX-biograf fungerar. Det som gör IMAX unikt är dess höga kvalité som gör att man kan 
projicera en extremt stor bild utan att få försämrad bildkvalité jämfört med traditionell film. 
Den bild som visas i London är 17 x 24 meter stor. 
 
Filmen som används för IMAX kallas 15/70-film. 15 står för antalet perforeringar per bildruta 
och 70 är hur bred varje bildruta är i millimeter. Traditionell film kallas 35mm-film och har 4 
perforeringar per bildruta. Till skillnad från vanlig film snurrar filmen vertikalt över linsen 
istället för horisonellt som det traditionella formatet. Bilderna är alltså vända 90 grader. En 
annan skillnad är att 15/70-filmen inte har något ljudspår i överkant som 35mm-film har. 
Ljudet kommer istället direkt från en separat källa (dvd) som måste synkroniseras med bilden. 
IMAX använder sig av något som kallas ”rolling loop system”. Det innebär att en bildruta 
trycks ihop med hjälp av en luftstråle som blåser in filmen i en liten inbuktning i hjulet som 
filmen rullar runt. Denna loop har för uppgift att hålla fast den bildruta som är framför lampan 
i 1/24 sekund. Därefter kommer ett ryck och bildrutan byts ut mot nästa. Sådana hål finns på 
åtta ställen kring hjulet. 
 
När man ska visa 3D-IMAX krävs två lampor och en film för varje öga. Det är väldigt viktigt 
att båda filmerna ligger i synkronisering med varandra. Annars stämmer inte djupet alls och 
besökarna kan bli illamående. Med hjälp av polariserade glas framför projektorerna och 
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polariserat glas i glasögonen man har på sig ser det ena ögat endast den ena projicerade bilden 
och vice versa. (Se kapitlet ”Tekniker och hjälpmedel för att se djup”.) 
 
En IMAX-projektor för 3D kostar ca $2 000 000. Till skillnad från traditionella biografer som 
köper sin projektor hyr IMAX-biograferna sin. Istället blir de tvungna att köpa filmerna. 
IMAX-filmer går inte att hyra som vanliga filmer som ska visas på biograf. 
En IMAX-film kostar ungefär £30 000 att köpa. Filmerna håller dock så hög kvalité och 
systemet är så skonsamt att de klarar att spelas upp tusentals gånger. 
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Undersökning 
 

Hur ser vi? 
 
Synen är en fantastisk gåva till oss. Det räcker att vi öppnar våra ögon för att få tusentals 
färger och former, skuggor och texturer serverade. Människan har hela tiden funderat på hur 
det kommer sig att ögat kan uppfatta världen omkring oss. Hur kan objekt som befinner sig 
långt borta nå våra ögon och ändå stanna kvar där de är? Grekerna trodde att ljus skjuts ut från 
våra ögon för att känna av omgivningen. En annan uppfattning från samma tidsperiod var att 
alla objekt avgav ett slags vågor som våra ögon kunde uppfatta. 
 
Ögat i sig fungerar som en kamera men vi ska i vårt arbete endast grundläggande gå in på 
ögats optik och istället lägga fokus på samarbetet mellan ögat och hjärnan. 
 
Inte förrän i början av 1600-talet upptäckte man att ögongloben innehöll en liten, 
uppochnervänd bild av det man tittar på. Då förstod man också att ljusstrålarna ej går direkt in 
i hjärnan utan stannar i ögat som istället skickar elektriska impulser till hjärnan som den i sin 
tur tolkar med hjälp av regler och kunskap från tidigare upplevelser. Det vi uppfattar som syn 
är inte den bild som fastnar på näthinnan, utan en bild som är omvandlad utifrån en mängd 
olika faktorer. Den optiska bild som ögat ser är bara en bråkdel av det som hjärnan uppfattar, 
resten är tolkningar. Man kan likna detta vid en karikatyrist som endast med hjälp av några få 
streck kan rita en teckning som vi uppfattar som en speciell person. Detta betyder också att vi 
ibland ser saker som inte alls finns, vår hjärna kan göra bilder ur till synes obegripliga 
mönster. 
 

Ljus 
 
Det finns 2 teorier om vad ljus är för något. Isaac Newton (1642 - 1727) föreställde sig ljus 
som en jämn ström av partiklar, medan Christiaan Huygens (1629 – 1695) trodde att ljuset var 
vågor som pulserade fram i etern. Genom en mängd experiment har det visat sig att ljuset är 
unikt eftersom det uppfyller egenskaperna från bägge teorierna, ljus är både vågor och 
partiklar, kallade fotoner. 
 
En annan fråga som har förbryllat människor i alla tider är ifall ljus färdas i en bestämd 
hastighet eller ifall det kommer fram ögonblickligen. Det var genom en slump som den 
danske astronomen Olaus Roemer (1644 - 1710) kom fram till svaret när han studerade 
Jupiters månar. Han fann att de tider han observerade på månarnas banor hade ett direkt 
samband med hur långt ifrån jorden de befann sig och han kom till slutsatsen att detta berodde 
på den tid det tog för ljuset att färdas mellan honom och månarna han observerade. Med hjälp 
av modern utrustning har vi nu kommit fram till att den hastighet som ljuset färdas med i 
vakuum är 300 000 km/s. En viktig egenskap med ljusets hastighet är att den ändras beroende 
på vilket material det färdas genom. När ljuset färdas genom glas eller vatten eller annat 
genomskinligt ämne ändras hastigheten beroende på ämnets refraktiva index, grovt sett ett 

 13 



 
A ride in stereovision 

Johan Laszlo & Mattias Persson 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
mått på materialets täthet. Det är denna hastighetssänkning som gör att ljuset böjs i linser och 
prisman. 
 
Olika våglängder ljus producerar olika färger, och när ljuset bryts av t ex en prisma vinklas 
olika våglängder i något olika vinklar, vilket gör att ljusets färger sprids ut som en regnbåge, 
vilket Newton var den första som visade, även om han inte visste att de olika färgerna berodde 
på ljusets olika frekvenser. Om man sedan slår samman de olika färgerna igen med en annan 
prisma får man återigen vitt ljus, vilket är en sammansättning av alla färger. 
 
Vi människor kan endast uppfatta en bråkdel av allt existerande ljus i det elektromagnetiska 
spektrumet. Förutom det ljus som vi kan se finns exempelvis infrarött ljus, ultraviolett, 
röntgenstrålar, gamma och radar. 
 

Ögat 
 
Det mänskliga ögats utveckling är besynnerlig. Naturens evolution kan inte gå tillbaka och 
rätta till fel som den har gjort, varje förändring måste innebära en viss förbättring, en något 
större chans att överleva. Därför är det svårt att tänka sig i vilket skede ögats sofistikerade 
delar uppkom. Vilken funktion fyller en halvfärdig lins? Vilken funktion fyller en bild från en 
lins ifall det inte finns en hjärna som kan hantera bilden? Hur kan en sådan hjärna utvecklas 
innan det finns ett öga som skickar informationen? 
 
Det första ögat kunde endast uppfatta skillnader i ljusstyrka utan att forma några bilder. 
Denna form av syn kan t o m hittas hos enkelcelliga organismer. Hos högre livsformer kan vi 
hitta speciellt utformade celler som fungerar som receptorer för att uppfatta rörelser. Dessa 
celler kan vara utspridda över kroppen, som hos vissa ormarter, eller kan de sitta samlade i 
grupper, vilka är grunden till mer avancerade ögon som kan uppfatta bilder. Dessa grupper 
sjönk så småningom in i en håla för att hålla reflektioner borta, och snart skyddades de även 
av en tunn hinna som höll borta smuts och damm. Denna hinna blev tjockare på mitten och på 
så sätt började den även öka ljusintensiteten, även om detta inte var den huvudsakliga 
meningen. Efterhand har denna hinna utvecklats till den lins den är idag, vars huvudsakliga 
uppgift är att forma en bild på näthinnan. 
 

Ögats uppbyggnad 
Den första kameran konstruerades av Alhazen (965 - 1038). Han kallade den för ”camera 
obscura” (mörkt rum) och den fungerar på samma sätt som ett öga. Ljus utifrån släpps in i ett 
mörkt rum genom ett hål i väggen, och på motsatt vägg kan man då se en uppochnervänd bild 
av verkligheten utanför, med färger och rörelser. Med denna uppfinning kom man också fram 
till att det vi ser fångas upp av ögonen, kroppens camera obscura, för att sedan skickas vidare 
till hjärnan. Ögonen sågs då äntligen som optiska enheter. 
 
Vårt fysiska öga är uppbyggt enligt figur 2 och kan beskrivas som en rund kula där näthinnan 
sitter som en tapet på insidan. I näthinnan sitter synceller som förvandlar ljus till signaler som 
sedan tolkas av hjärnan till en bild. Det finns två typer av synceller, tappar och stavar. 
Tapparna finns främst i gula fläcken där de sitter mycket tätt, cirka 7 miljoner på en yta 
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knappt större än ett knappnålshuvud. De gör att vi kan se färger och fina detaljer och används 
främst i dagsljus. Stavarna som finns i hela näthinnan men inte i gula fläcken är mycket 
ljuskänsliga, men kan ej uppfatta färger. Själva näthinnan är faktiskt en utväxt av hjärnan som 
har blivit ljuskänslig. 
 

 
 

Figur 2 
 
Den punkt i näthinnan där nerver och blod går ut kallar vi för blinda fläcken, och den utgör en 
relativt stor plats på näthinnan där det ej finns några ljusreceptorer. Genom att blunda med 
vänster öga, titta på krysset nedan och röra huvudet sakta framåt och bakåt kan vi få ringen att 
försvinna då den hamnar på blinda fläcken. 
 
 
                                      X                                                                     O 
 
 
Ramachandran och Gregory (1991) har genom experiment kommit fram till att hjärnan ej helt 
ignorerar denna fläck, utan istället ersätter fläcken med den färg och det mönster som finns 
runtomkring. 
 
Hornhinnan är ovanlig på så sätt att den är isolerad från blodomloppet. Istället får den sin 
näring från kammarvätskan som förnyas var 4:e timme. Ibland kan man se fläckar framför 
ögonen som beror på ojämnheter i kammarvätskan. Det är också hornhinnan som står för den 
största delen av ljusets brytning, istället för linsen som de flesta tror. Linsen står endast för 
finjusteringen. Även linsen är avskild från kroppens blodomlopp. 
 
Iris är en muskel vars uppgift är att ändra storlek på pupillen. Iris drar ihop sig för att minska 
insläppet till linsen när ljuset är starkt och när man tittar på nära objekt. Detta ökar djupet som 
ögat kan fokusera inom. 
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Ögongloben hålls uppe av 6 muskler som hela tiden är spända och ser till så att ögonen kan 
rotera i sin håla. Våra två ögon samarbetar för att fokusera på samma objekt, de är vinklade 
när objekt är nära och parallella när objekt är långt borta. Musklerna rör våra ögon på 2 olika 
sätt. När vi följer ett objekt rör sig ögonen med en mjuk rörelse som aldrig stannar upp, men 
när vi söker av omgivningen rör sig ögonen väldigt ryckigt. När ögonen rör sig under dessa 
ryck stannar signalerna till hjärnan av för att förhindra suddighet av de snabba rörelserna. 
Detta fenomen är orsaken till att du inte kan se dina egna ögonrörelser i en spegel. En annan 
viktig orsak till våra ögons rörelser är att bilden hela tiden ska förflytta sig över näthinnan, för 
om samma bild ligger på samma ställe för länge vänjer sig receptorerna vid denna och synen 
tonas ut. 
 

Blinkningar 
Den vanliga uppfattningen är att blinkningar uppstår när hornhinnan blir torr eller irriterad. 
Denna uppfattning är delvis korrekt, men majoriteten av blinkningar uppkommer utan extern 
stimulation, de styrs istället av signaler från hjärnan. Frekvensen på blinkningarna ökar under 
stress och när vi förväntar oss en svår uppgift, men minskar däremot under perioder då vi är 
djupt koncentrerade mentalt. Därför kan vi använda blinkningar som ett index på 
koncentration och uppmärksamhet. 

Glasögon 
Glasögon är förmodligen en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Före glasögonens tid 
var det vanligt att en hantverkare blev tvungen att sluta arbeta på grund av dålig syn i samma 
veva som han/hon hade mognat i sin yrkesroll. År 1286 tillverkades de första glasögonen av 
glasarbetare från Venedig. I ett fullt fungerande öga hamnar bildens skärningspunkt rakt på 
näthinnan, men är man närsynt hamnar fokus bakom näthinnan och är man översynt hamnar 
det framför. Med hjälp av antingen konvexa eller konkava linser hjälper glasögon till så att 
fokus hamnar rätt. 
 

Uppfattning om djup 
Våra ögon och även våra öron skiljer sig från resten av kroppen i den uppfattningen att de 
arbetar i ett nära samarbete med sin motsvarighet. Vänster öga delar på och jämför 
information med höger öga för att uppnå resultat som ej hade varit möjliga med bara ett öga. 
 
Vinkeln som blir mellan ögonen då vi tittar på ett objekt nära oss används av vår hjärna för att 
beräkna avståndet till objektet. Denna avståndsmätare har dock en klar nackdel; den kan 
endast avmäta avståndet till ett objekt i taget. För att klara av flera objekt på samma gång 
behövs ett mer sofistikerat system. 
 
Eftersom våra ögon sitter åtskiljda från varandra, med ett genomsnitt på 6,5 cm, ser de 
världen ur två något olika vinklar. Objekt i förgrunden ser ut att flyttas i förhållande till 
bakgrundsobjekt när vi jämför bilden från våra respektive ögon, samtidigt som världen roteras 
något. Denna skillnad mellan objekt kallas disparitet och allt vi ser är stereoskopiskt, vilket 
betyder att bilderna för vänster respektive höger öga skiljer sig åt. Med hjälp av informationen 
från de bägge tvådimensionella bilderna bildar vår hjärna en tredimensionell bild, där vi kan 
uppfatta djupet. År 1832 uppfanns stereoskopet av en engelsk fysiker vid namn Sir Charles 

 16 



 
A ride in stereovision 

Johan Laszlo & Mattias Persson 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Wheatstone. Det är ett enkelt instrument för att presentera olika bilder separat till de två 
ögonen. Från början användes ritade bilder till stereoskopet, men när kameran uppfanns 
började man använda bilder tagna med samma kamera fast med samma skillnad i avstånd som 
det är mellan våra ögon. Detta gjordes möjligt med hjälp av speglar. 
 
Konvergensen mellan vinkeln på ögonen och stereoskopin samarbetar även de. Om skillnaden 
på ögonvinklarna är små, alltså om det fokuserade objektet befinner sig långt borta, 
kompenserar hjärnan den stereoskopiska bilden genom att skala upp skillnaden mellan de två 
bilderna som finns på näthinnorna, och ökar på så sätt djupupplevelsen. 
 
Blir skillnaden mellan de båda bilderna för stor klarar inte hjärnan av att göra 
sammanslagningen till en 3D-bild. P.L. Panum (1858) undersökte detta fenomen och kom 
fram till att gränsen gick vid 1 grad, Panums begränsning. Denna gräns överskrids hela tiden 
av våra ögon när vi tittar på olika föremål på olika avstånd, och hjärnan plockar då helt sonika 
bort den obegripliga informationen på en för oss omedveten nivå. 
 
Tidigare har vi trott att vårt djupseende beror på vår stereoskopiska jämförelse mellan kanter 
på objekt, men Bela Julesz (1971) har visat att linjer eller kanter inte är nödvändiga för detta. 
Man kan med slumpmässigt skapade mönster av punkter skapa en bild med djup. Man skapar 
ett mönster så att varje punkt som visas för ett öga har en motsvarighet hos det andra. Om 
man sedan förskjuter en grupp punkter horisontellt skapar man djup i bilden. 
 

Hjärnan 
 
Normalt sett känner vi aldrig av att det finns en hjärna i vår skalle, och när vi dör finns det 
inget blod i hjärnan. På grund av bland annat dessa faktorer har hjärnan i långa tider ansetts 
vara en oviktig klump. Medvetandet har varit associerat med magen, levern, gallblåsan och i 
synnerhet hjärtat, som har ett klart samband med våra känslor. 
 
Hjärnans funktion har upptäckts stegvis i samband med skallskador som har påverkat 
exempelvis talet eller styrningen av vissa kroppsdelar. Tumörer och skottskador på vissa delar 
av hjärnan har även grovt visat vilka delar av hjärnan som styr en viss funktion, även om det 
ej går att avgöra exakt eftersom hjärnans olika delar samarbetar och ej arbetar enskilt.  En stor 
del av hjärnan är uppdelad i moduler och fungerar i ett neuralt nätverk. I moderna tider har 
man genom PET (Positron Emission Tomography) - och NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) -skanning kunnat undersöka vilka moduler som är mest aktiva när man är 
sysselsatt med en viss uppgift, t ex läsning eller dagdrömmande. 
 
Vi läser av känslor i andras ansikten, men i Illustrerad Vetenskap (9-2005) kan man läsa om 
att forskare har funnit att vi även kan uppfatta budskapet på deras kroppar. Försökspersoner 
fick se bilder av skådespelare som utförde olika handlingar, och på bilderna var 
skådespelarnas ansikten utsuddade. Under försöket låg deltagarna i en skanner som 
registrerade deras hjärnaktivitet. Glada skådespelarkroppar aktiverade den del av hjärnan som 
bearbetar visuell information, medan synen av rädda kroppar aktiverade de delar som 
bearbetar emotionell information samt de delar som styr kroppens rörelser. Sistnämnde ger 
kroppen besked om att fly. 
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Försök har gjorts där försökspersonerna har fått titta på en svart-vit teckning av en elefant och 
ombetts att antingen föreställa sig elefantens färg eller dess uppförande. När de tänkte på 
färgen blev områden som ligger i närheten av hjärnans färgcentrum aktiva, och när de tänkte 
på uppförandet blev områden som ligger i närheten av den del av hjärnan som registrerar 
rörelser aktiva. Dessa ändringar av hjärnaktivitet uppstod utan att personernas visuella intryck 
ändrades. Det visade sig att i stort sett samma delar av hjärnan är aktiva när man tittar på 
något som när man drömmer om eller föreställer sig något. Detsamma gäller vår hörsel och 
våra kroppsrörelser. 
 
Genom evolutionen har hjärnan vuxit utåt från sin mittpunkt, och därför finns de mest 
grundläggande funktionerna samlade i mitten, livsuppehållande saker såsom andning, samt 
känslor. Varje nervcell i hjärnan har en cellkropp och en smal ”svans” som ger ifrån sig 
impulser från cellen. Dessa svansar kan vara väldigt långa, en del sträcker sig ner till 
ryggmärgen. Cellkropparna har vidare många små fibertrådar som tar emot signaler. 
Nervsignalerna har formen av elektriska pulser, vilka är hjärnans enda kommunikationsmedel 
med resten av kroppen. I större fibrer rör sig dessa signaler med en hastighet av 100 m/s och i 
de minsta fibrerna endast med en hastighet av 1 m/s. 
 
Det finns exempelvis speciella moduler i hjärnan för att känna igen händer eller ansikten. 
Dessa moduler blir bara aktiva när man ser just händer eller ansikten. Om en persons 
ansiktsmodul blir skadad kan denna person förlora förmågan att känna igen sina bekanta på 
deras ansikten. Vidare finns det specialiserade hjärnceller som endast är aktiva när en speciell 
sak visualiseras. David Hubel och Torstin Wiesel (1962) upptäckte genom experiment på 
katter att en del av kattens hjärnceller endast var aktiva när streck i vissa vinklar visades för 
katten. Vid andra vinklar var cellerna inaktiva. Vidare fann de speciella celler för att registrera 
rörelser, och även för att endast registrera rörelser i vissa riktningar. 
 
Människans hjärna består av två halvor som var och en i stort sett är en komplett hjärna i sig. 
Varje halva är stor som en knuten hand och de är sammanbundna med två tjocka knippen 
nervtrådar. 
 
Syncentrumet kallas för ”area striata” . När man stimulerar detta område med en elektrod ser 
försökspersonen en blixt i sitt synfält, och när elektroden flyttas gör blixten likaså. Stimulerar 
man området runt area striata kan det hända att personen i fråga återupplever hela scener från 
gamla minnen framför sina ögon. Marshall McLuhan (1964) skriver om att luktsinnet är det 
som dominerar och håller samman dessa återuppväckta minnen, och han menar även att 
luktsinnet är det mest finstämda och känsliga av de mänskliga sinnena. 
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Hjärnan använder sig av sju sätt för att skapa djup: 
 

• Stereopsis – Hjärnan avgör djupet genom att jämföra informationen som den får från 
höger respektive vänster öga. 

• Perspektiv – De vanliga perspektivlagarna. 
• Överlappning – Om ett objekt överlappar ett annat talar det om att det är närmare.. 
• Ytor – Form och placering på skuggor och texturer m m. 
• Relativ rörelse – Saker som rör sig snabbare ger känslan av att vara närmare. 
• Relative storlek – Ett objekt som är mindre än ett annat känns ofta som det är längre 

bort. 
• Skärpa – Då ett objekt inte är lika skarpt som ett annat upplevs det som längre bort. 
 

Att se objekt 
Många experiment har gjorts med att försöka programmera en dator så att den ska kunna 
känna igen objekt med hjälp av en kamera. Den första stora framgången med detta hade Terry 
Winograd (1972) när han skapade en imaginär datorvärld, där datorn kunde beskriva och även 
utveckla nya ord för det den såg. Det har visat sig att kanter är väldigt viktiga för att datorn 
ska kunna urskilja olika objekt, men ett problem med detta är att veta vilken kant som hör till 
vilket objekt, eller ifall en kant delas av flera objekt. Ett sätt att försöka lösa detta på är att 
sätta upp regler för vad som kan anses vara troligt, med hjälp av vanliga former på objekt och 
tanken om att de flesta objekt kan skapas från några få enkla former. Detta tillvägagångssätt 
verkar fungera bra hos maskiner, men idéer finns även om att människans syn är uppbyggd på 
samma sätt, att allting kan ses som enkla former. Irving Biederman (1987) har tagit fram ett 
antal primitiva objekt som han kallar geoner, och med kombinationer av dessa anser han att 
man kan återskapa i stort sett alla objekt. 
 

Att se ljushet 
 
Upplevd ljushet är inte detsamma som ljusets styrka. Ljusets styrka, eller intensitet, mäter vi 
med olika instrument, såsom den exponeringsmätare en fotograf använder sig av. Ljushet 
däremot är inte något som vi kan mäta eftersom det är en uppfattning om något, inte ett 
faktiskt mått på något. Denna känsla har en koppling till ljusets styrka, men bara en svag 
sådan. Ljusheten är omöjlig att beskriva; en blind person vet ingenting om den, men för resten 
av oss består världen av ljushet och färger. Motsatsen till ljushet, svarthet, är lika stark, men 
den kan inte heller upplevas av en blind. När vi seende blundar upplever vi en sorts svart 
vägg, men en blind person har inte samma upplevelse, för dem finns bara tomhet, vilket i sin 
tur är något som vi inte kan uppleva.  
 
Den grad av ljushet vi upplever beror på omständigheter, och som sagt bara till en liten del av 
den mängd ljus som når våra näthinnor. En av omständigheterna är den mängd ljus våra ögon 
har utsatts för tidigare, eftersom våra ögon anpassas efter detta. Har vi vistats i ett mörkt rum 
en längre tid blir vi mycket känsligare för ljus än annars och en given ljusmängd upplevs som 
ljusare. Det tar ungefär 7 minuter för våra tappar att anpassa sig till ljuset, men för stavarna 
kan det ta mer än en timme innan de är helt återställda. När man tittar i mörker behöver ögat 
större ljuskänslighet och detta kompenseras med brist på detaljseende. Dessutom tar det något 
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längre tid för signalerna från ett mörkeranpassat öga att nå hjärnan än det gör för ett öga som 
verkar i dagsljus. Detta kan illustreras med en illusion vid namn ”Pulfrichs pendel”. Man tar 
en vikt och fäster vid en lina, sedan låter man denna vikt pendla i en rak linje mellan vänster 
och höger. Om vi sedan täcker över ett av våra ögon med ett mörkt filter kommer det att se ut 
som om pendeln roterar i en ellips istället för en rak linje. Anledningen bakom detta är att 
ögat med det mörka filtret har anpassat sig till mörker och därför sänds signalerna till hjärnan 
något långsamma för detta öga. Eftersom pendeln ökar i hastighet i mitten av sin bana ger 
detta upphov till en stereoeffekt, och vi tror att pendeln roterar i en ellips.  
 
Om vi utsätter ett öga för ett starkt ljus kommer pupillen att dra ihop sig för att begränsa 
ljusmängden till näthinnan. Om vi sedan tillsätter ytterligare en ljuskälla, något svagare som 
når en annan del av näthinnan kommer inte pupillen att dra ihop sig ännu mer, utan istället 
öka sitt insläpp något. Pupillen regleras alltså inte av den totala mängden ljus till ögat, utan av 
genomsnittet på ljusets intensitet.  
 
En annan faktor är hur mycket ljus som träffar andra delar av näthinnan, alltså kontrasten 
mellan det vi tittar på och det som finns runtomkring. En given region upplevs som ljusare 
ifall omgivningen är mörk och en given färg upplevs som intensivare ifall den omges av sin 
motsatsfärg. 
 
En annan definition som bör göras är den mellan färg som upplevd eller färg som en våglängd 
av ljus. Tekniskt sett är ljus inte färgat, det ger upphov till en känsla av färg och ljushet, men 
bara med hjälp av ett passande öga och nervsystem. Ofta pratar vi om färgat ljus, t ex grönt 
ljus, men egentligen borde vi säga ljus som ger upphov till en känsla som av de flesta 
människor beskrivs som grönt.  
 

Att se rörelse 
 
Det finns två olika sätt att se rörelse. Antingen är ögat still när någonting rör sig förbi. 
Objektet sveper då förbi receptorerna och ger beskedet att det rör på sig, eller kan det också 
vara så att ögat följer med objektet i sin rörelse. Objektet förblir då still på näthinnan men 
ögat signalerar till hjärnan om att ögongloben roterat och hjärnan får därmed information om 
att det rört på sig. Funktionen i vår kropp blir helt annorlunda men vi uppfattar det likadant. 
 
Om man panorerar en videokamera snabbt får man effekten att världen snurrar runt. Sådana 
panoreringar kan göra att man blir illamående. Detta gäller inte våra ögon. Anledningen till 
detta är att näthinnan signalerar till hjärnan då den ska göra en snabb förflyttning och ögats 
funktion inaktiveras för en kort stund. Vi ser alltså inte under tiden ögat roterar sig snabbt. (Se 
kapitlet ”Ögat”). 
 
Det finns olika eftereffekter man kan råka ut för efter att ha stirrat länge på en typ av rörelse. 
Den allra vanligaste av dessa kallas ”The Waterfall Effect”. Det var Aristotle som 
uppmärksammade detta efter att ha tittat på ett vattenfall en lång stund. När han sedan tittade 
ner på flodbanken såg den ut att röra sig. Det han inte uppmärksammade då var att den rörde 
sig i motsatt riktning, alltså uppåt. Man har gjort tester där man låtit endast det ena ögat titta 
på något som rör sig. Därefter täcker man för det stimulerade ögat och faktum är att effekten 
uppstår även på det ögat som varit stängt under tiden, dock med ungefär halva styrkan. Första 
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tanken man får är då att illusionen skapas i hjärnan, men det kan också vara så att det 
stimulerade ögat fortsätter skicka signaler och att hjärnan blandar ihop dessa. 
 
Då ett mindre statiskt objekt ligger framför en större bakgrund som rör sig upplever vi det 
som att det är det lilla objektet som förflyttas. Detta beror på att människan är van vid att det 
är de stora objekten som är statiska, t ex hus, träd o s v. 
 

Färgseende 
 
Färgseendet upptar den största delen av den forskning som görs inom visuell 
uppfattningsförmåga. Forskarstudien inom färgseende startade med Newtons arbete 1704 som 
sedan blev en bok. Han namngav den ”Opticks” och den räknas som den mest läsvärda bok 
inom forskning från sin tid. 
En forskare vid namn Thomas Young (1773-1829) skrev 1801: 
 
“Now, as it is almost impossible to conceive each sensitive point of the retina to contain an 
infinite number of particles, each capable of vibrating in perfect unison with every possible 
undulation, it becomes necessary to suppose the number limited, for instance, to the principal 
colour, red, yellow and blue.” 
-Thomas Young 
 
Han var då helt inne på rätt tankebanor. Han ändrade dock senare färgerna till röd, grön och 
violett istället, som även accepteras idag. 
 

         
         Addera färger (grön/röd/blå)           Dra ifrån färger (magenta/cyan/gul) 

Figur 3 
 
I figur 3 visas skillnaden mellan att addera och dra ifrån färger. Till vänster visas hur de tre 
färgerna kan blandas och skapa nästan alla färger som finns. Till höger däremot har man 
använt sig av de inverterade färgerna. Cyan är alltså den färg man får om man tar bort röd 
ifrån svart o s v. Färgskrivare använder sig av denna teknik eftersom utgångsläget är ett vitt 
papper. 
Att arbeta med ljusstrålar ger inte alls samma effekt som att blanda färger på en palett som 
målare gör då de t ex blandar blått och gult för att få grönt. 
 
Det mänskliga ögat har tre olika färgreceptorsystem. Vart och ett av dessa är känsligt för en 
av de tre färgerna röd, grön eller blå. Färgblindhet orsakas av att ett utav receptorsystemen 
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inte fungerar fullt ut. Den vanligaste typen av färgblindhet är röd-grön blindhet. Ungefär 10 % 
av alla män har prognosen röd-grön-blind. Mer ovanligt är att blanda ihop grön och blå, men 
det förekommer. De flesta som räknas som färgblinda har ett receptorsystem som inte 
fungerar lika bra som de resterande två. Det finns också de personer där ett av 
receptorsystemen är helt ur funktion. Detta betyder alltså att det endast krävs en färgskala 
mellan två av färgerna för att de ska se hela sitt register. 
 

Att lära sig se 
 
Många forskare har ställt sig frågan om nyfödda bebisar behöver lära sig att se eller om det är 
någonting medfött. Ett test har gjorts med två kattungar i varsin korg. Den ena med hål för 
benen för att kunna springa och den andra utan den möjligheten. De båda korgarna är 
sammansatta på så vis att om den ena kattungen går åker den andra korgen med runt. Det 
visade sig att kattungen som var hjälplös i sin korg och inte behövde sin syn inte heller lärde 
sig att se förrän senare när den släpptes ut ur korgen och hade behov av sin syn. 
 
De allra flesta människor har svårt att bedöma avstånd från höga höjder. Detta beror på att de 
så ytterst sällan är på höga höjder och har nytta av den typen av seende. Det visade sig att ett 
djungelfolk från Afrika som endast byggde runda hyddor och sällan såg raka kanter hade 
väldigt dåligt perspektivseende. Det betyder alltså att det man inte använder inte heller 
utvecklas. Paralleller kan dras till testet med kattungarna. 
 
Undersökningar har gjorts på f d blinda människor som har varit blinda sedan födseln och 
sedan med hjälp av ny forskning har kunnat se. Det visade sig att de målat upp världen med 
väldig exakthet och perfektion. Richard L Gregory (1997) följde en man som återfick sin syn. 
Efter operationen var mannen i fråga naturligtvis överväldigad över att kunna se och han 
kände igen många objekt som han tittade på eftersom han i sitt blinda liv hade undersökt 
dessa med sina fingrar. Det största problemet för honom var avståndsbedömning, han trodde 
sig t ex kunna röra marken under sitt fönster med sina tår, trots att avståndet var minst 10 
meter. Snart började mannen att klaga på den värld han såg omkring sig, och han tyckte inte 
att allting var lika perfekt som han hade föreställt sig. Han blev irriterad över flagnande färger 
och ojämnheter i träytor. Han tyckte om ljusa, klara färger men blev ledsen när mörkret föll. 
Han blev mer och mer tillbakadragen, han brydde sig efter ett tag inte om att tända lamporna 
på kvällen och tre år efter operationen tog han sitt liv.  
 
Denna depression hos människor som har återfått sin syn är vanligt förekommande, delvis 
beroende på att världen inte är så vacker som personerna hade trott, men även eftersom de 
börjar inse alla saker de har gått miste om under tiden de var blinda.  
 
Det finns även fall där personer har glömt bort hur man ser, eller hur man använder andra 
sinnen, oftast i samband med skador i bakhuvudet. Vid dessa fall fungerar fortfarande 
exempelvis synen som den ska, men personerna känner helt enkelt inte igen objekt, och ofta 
blandar de ihop vissa objekt med andra.  
 
Många av dessa forskningsstudier är gjorda för mycket länge sedan. Lite senare när tekniken 
kommit så långt att det fanns TV-apparater och videokameror hade man lättare att göra tester 
som hade med fördröjning att göra. Ett exempel är testet som gjordes med en videokamera 

 22 



 
A ride in stereovision 

Johan Laszlo & Mattias Persson 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
som filmade en människas hand med en penna i. Ett skynke täckte sedan för handen och 
personen fick endast se sin hand på en TV-skärm. Man kunde då laborera med att fördröja 
tiden. Effekten blev den att skriva gick dåligt och rita gick ännu sämre. Att öva gav inte någon 
framgång. 
 

Naturens konstverk 
 
Människan tar många gånger för givet att en oval symboliserar ett runt objekt. Den kan t ex 
vara en spot light runt fötterna på en person. Detta hjälper också oss att få en känsla av vilken 
höjd kameran står i. 
 

 
Figur 4 

 
Vi är vana vid att det kraftigaste ljuset normalt sett kommer uppfrån. Solen är så klart den 
allra kraftigaste ljuskällan men även lampor m m sitter oftast i taket. Genom att istället sätta 
ljuset nerifrån kan man luras att tro att något som är konkavt kan se konvext ut. Ett bra 
exempel är en sådan karta frukt brukar ligga i som vi ser i figur 4 ovan. I den vänstra bilden 
kommer ljuset från ovan och i den högra kommer det underifrån. Fruktkartan får inverterat 
djup när ljuset skiftas, men ansiktena behåller sitt djup trots att det högra ansiktet faktiskt är 
konkavt. Detta fenomen kallar Richard L. Gregory ”the hollow face”. Anledningen till att 
ansiktena hela tiden ser ut att peka utåt är att man är så van att se ansikten. Hjärnan tar för 
givet att näsan pekar utåt. Ett inverterat ansikte är nåt väldigt ovanligt och det är ytterst sällan 
vi ser något sådant. Detta är ett tydligt exempel på hur ”top-down knowledge” väger tyngre än 
”bottom-up”. Se även kapitlet ”Hur ser hjärnan?”. 
 

Ames rum 
Den amerikanska psyokologen Adelbert Ames II gjorde en del intressanta demonstrationer 
över olika distortioner. Den mest kända av dessa är Ames Room. Rummet har ett titthål och 
man kan bara titta med ett öga i taget. Detta gör att man inte kan uppleva djupskillnader i 
rummet. Rummet är byggt exakt så att det i titthålet ser ut som det är ett vanligt rektangulärt 
rum. Den bakre väggen är både vinklad bortåt samt sluttar i höjdled. Ställer sig två personer 
vid väggen i varsin ände av rummet får man illusionen av att den som är till vänster ser 
väldigt liten ut och den till höger nästan slår i taket, se figur 5. 
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Figur 5 – Ames rum 

 
Då vi inte kan se djup använder hjärnan sig av det man sett tidigare. I de allra flesta fall är 
rum rektangelformade och när sedan rummet är byggt exakt så att det ska se så ut förstärks 
illusionen ytterligare. 
 

Illusioner 
 
Regnbågen är ett av de mest kända optiska fenomenen i vår värld. Anledningen till att 
regnbågen uppstår när det är fuktigt i luften är att varje liten regndroppe fungerar som ett 
spektrum. När solen sedan lyser på dessa spektrum bildas olika färger beroende på droppens 
höjd. 
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Hur ser hjärnan? 
Det vi ser är inte bara den information ögat tar in. Ögats information är bara en liten hjälp på 
vägen. Det är många andra faktorer som spelar in. En fysiker vid namn Ernst Mach ritade upp 
en förklaring av detta, se figur 6. 

 
Figur 6. Den österrikiske fysikern Ernst Mach (1838-1916) gjorde en demonstration över hur människans 
visuella uppfattningsförmåga fungerar. 
 
Signalerna som går nerifrån och upp är det ögat tar in, detta går sedan vidare till hjärnan via 
näthinnan för behandling. Från sidan kommer de regler som är självklara för oss, såsom 
perspektiv. Exempelvis blir objekt mindre när de är på längre avstånd från oss. Uppifrån och 
ner går signaler som vi samlat på oss under livets gång, detta kallas ”top-down knowledge”. 
Dessa signaler kan ofta dominera de signaler som kommer från själva ögat. Den information 
ögat tar in kallas ”bottom-up knowledge”. Dessa påverkas och förändras varje dag. Det vi ser 
idag kan alltså påverka hur vi ser något imorgon. 
 
Människan luras ofta att tro att saker är olika stora p g a att närliggande saker påverkar 
uppfattningsfömågan. En mycket känd sådan illusion är ”The Muller-Lyer illusion”, se figur 
7. I denna är det perspektivlagarna som spökar för oss. I den vänstra bilden känns strecket i 
mitten kortare än i den högra bilden. Detta beror på att hjärnan för tankarna i den vänstra 
bilden till hörnet på utsidan av t ex ett hus. Den vänstra däremot påminner om insidan, t ex 
hörnet på ett rum. Vår hjärna förstorar saker som är längre bort och därför upplever vi att 
insidan är större eftersom den oftast befinner sig längre bort. 
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Figur 7. The Muller-Lyer illusion – Båda strecken i mitten är lika långa 

 

Teorier 
Illusioner uppstår av många olika anledningar. Här nedan följer en lista över de olika teorier 
som finns: 
 
Tvetydigheter – Figurer som kan växla mellan flera olika möjligheter. Kuben i figur 8 går att 
se på två olika sätt beroende på vilken sida man bestämmer sig för att ha som framsida. 
 

 
                        Figur 8. Necker cube 
 
Distorsion – När saker runt omkring påverkar objektet. Det kan gälla både form och färg. 
I figur 9 visas hur kraftigt man kan påverkas av färgerna runt omkring. Muller-Lyer som 
nämnts tidigare är också en typ av distorsionsillusion, men i det fallet är det inte färgerna utan 
formen som skapar distorsionen. 
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Figur 9. Ruta A och B har exakt samma gråa färg. 

 
Paradoxer – När objekt går samman ser de ut att vara på samma avstånd. ”The impossible 
triangle” är en av de mest kända paradoxerna. Till vänster i figur 10 visas illusionen i en viss 
vinkel. Vrider man objektet lite syns hur den är uppbyggt. Detta visas på bilden till höger. 
 

 
Figur 10. The impossible triangle 

 
 
Fiktioner – När man målar upp en bild av ett objekt som inte finns med hjälp av andra objekt 
som avbryts p g a det ”osynliga objektet” kallas det fiktioner. Illusionen blir att objektet ser 
ljusare ut än bakgrunden och man inbillar sig även se kanter som inte existerar, se figur 11. 
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Figur 11. Kanizsa’s ’fictional’ triangle 

 

Tekniker och hjälpmedel för att se djup 
 

Autostereogram 
Ordet autostereogram betyder att man ser djup i en bild utan några speciella hjälpmedel. 
Tekniken möjliggörs eftersom det finns ett visst horisontellt avstånd mellan våra ögon. Det 
vänstra ögat ser omgivningen ur ett något annorlunda perspektiv jämfört med det högra ögat. 
När hjärnan sedan sätter samman bilderna får man en uppfattning av djup. 
 
Den vanligaste formen av autostereogram är de bilder med slumpmässigt utplacerade punkter 
som vi kan se exempel på i figur 12. Det finns olika sätt att se dessa bilder på. De flesta är 
uppbyggda så att fokus ska ligga ungefär på dubbelt avstånd bakom själva bilden. De flesta 
människor brukar sätta ansiktet precis intill bilden för att sedan öka avståndet, men 
fortfarande behålla fokus bakom själva bilden. Ett annat sätt är att titta på sin egen spegelbild 
som syns på bilden ifall materialet är reflekterande. Efter en stund lär man sig att fokusera 
bakom bilden automatiskt.  
 

 
Figur 12 – Ett s k autostereogram 
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I en annan form av autostereogram lägger man två bilder bredvid varandra och sedan försöker 
man titta på dessa med ögonen riktade rakt framåt, parallellt. På så vis ser vänster öga den 
vänstra bilden och vice versa. Vissa föredrar att korsa ögonen, och då behöver man också byta 
plats på bilderna för att inte djupet ska bli inverterat.  
 
En nyare teknik inom detta område är så kallad 3DTV, en skärm som visar rörlig bild med 
djup utan några speciella glasögon. Företaget Stereographics är ledande inom området och de 
kallar sin teknik för Synthagram. Istället för att bilden för vänster respektive höger öga delas 
upp av glasögon sker denna uppdelning redan vid skärmytan, vilket även möjliggör flera 
åskådare samtidigt. Skärmytan är täckt av mikrolinsfält, rader med små linser, formade som 
halvcylindrar i vertikal riktning, vilket gör att olika bilder når vänster och höger öga. Än så 
länge är denna teknik väldigt dyr. 
 

Stereoskop 
Ett stereoskop är en apparat som med hjälp av speglar sätter samman två bilder till en när man 
tittar i den. Med hjälp av denna kan man se djup i bilder som är tagna på samma objekt fast ur 
något olika perspektiv. 
Det finns även typer av stereoskop som hjälper oss att se verkligheten ur diverse förvrängda 
perpektiv, se figur 13: 

• Ett pseudoskop byter ut bilderna mellan ögonen. Oftast blir då djupseendet omvänt. 
• Ett telestereoskop använder också speglar, fast med ändamål att öka avståndet mellan 

ögonen, och ger därmed ökat djupseende 
• Ett ikonoskop är ett omvänt telestereoskop, och minimiserar alltså djupseendet. 

 

 
Figur 13. 
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Röd-gröna (cyan) glasögon 
Tekniken går ut på att man ser olika saker med respektive öga och filtrerar bort den oönskade 
informationen med olika färgfilter.  
 
Man gör den ena bilden röd och den andra grön, därefter förskjuter man den ena i sidled i 
förhållande till den andra. På så vis visas grönt som svart i vänsterögat och rött som osynligt, 
och motsatt effekt på andra ögat. Tekniken är enkel och billig, men tyvärr blir 
färgåtergivningen dålig. Numera används oftast cyan istället för grön eftersom det är den 
riktiga motsatsen till röd. 
 

Grå-vita glasögon 
Det ena ögat ser genom ett mörkare filter än det andra. Eftersom ett öga reagerar 
långsammare i mörker får det den effekten att man får djup i bilden. En fördel är att filmen ser 
normal ut för dem som inte har glasögon, men tekniken fungerar tyvärr bara på rörlig film och 
inte på stillbilder. Se kapitlet ”Att se ljushet”. 
 

Polariserat ljus 
Tekniken fungerar så att man projicerar två bilder på varandra. Med hjälp av polaroidfilter får 
man ögonen att bara se en bild var. Färgåtergivningen blir mycket bra, men tekniken går 
endast att använda med projektorer. Se figur 14. 
 

 
Figur 14. Projektorerna till vänster projiceras genom varsitt filter. Glasögonen har sedan motsvarande filter. 

 
Det ena ögat har ett polaroidfilter som är vridet 45 grader åt ena hållet och det andra ögat har 
ett polaroidfilter som är vridet 45 grader i motsatt riktning. Framför de båda projektorerna har 
man motsvarande filter. Effekten blir den att den projektion som inte ska synas för vänster 
öga inte syns alls och vice versa.  
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LCD-glasögon 
Eftersom rörlig film är en serie snabbt utbytta bilder kan man göra så att varannan bild blir för 
höger öga och varannan för vänster. Glasögonen har ett LCD-filter som snabbt blinkar och 
”släcker” det ena ögat under tiden av en bildruta, vanligtvis 1/25 av en sekund. Tekniken ger 
full färgåtergivning men tyvärr blir antalet bilder per sekund halverad eftersom ögonen bara 
får se varannan bild. En nackdel är att glasögonen måste synkroniseras med bildkällan. 
 

VR-hjälm (Virtual Reality-hjälm) 
Eftersom skärmarna sitter så nära ögonen kan en enskild bild visas för vartdera ögat. 
Tekniken ger en mycket bra upplevelse, dock är utrustningen väldigt dyr. Tidigare har 
upplevelsen saboterats genom att datorerna inte varit tillräckligt snabba. De har helt enkelt 
inte hunnit med att uppdatera bilden efter människans huvudrörelser. Numera fungerar 
tekniken bättre, men priser är fortfarande relativt högt. 
 

3D-ljud 
 
Ett område som vi ansåg passade in i vår undersökning är 3D-ljud. Man kan kort och gott 
säga att det är en teknik för att få djup i ljud. Det går att jämföra med den visuella biten 
eftersom kroppens teknik för att uppleva placeringar är ganska lik ögonens teknik för att se 
djup. 
För att kunna uppleva varifrån ett ljud kommer krävs att man har fungerande hörsel på bägge 
öronen. Ett ljud som kommer rakt från vänster möter vänster öra ca 650 mikrosekunder innan 
det möter höger öra. Hjärnan får informationen från de båda öronen och kan sedan räkna ut 
varifrån ljudet kommer. 
 

Tidskompensering 
För att reglera denna tidsförskjutning som det blir innan ljudet träffar nästa öra använder man 
sig av så kallad tidskompensering. Det är en teknik som gör det möjligt att tidigarelägga och 
senarelägga högtalare i förhållande till varandra. Detta kan ge en illusion av att ljuden 
kommer någon helt annanstans ifrån än från högtalarna. 
Detta är en teknik som också används i mer avancerade bilstereoanläggningar. Anledningen 
till att det är mer nödvändigt i en bil än på t ex en hemmastereo är att i bilen kan du aldrig få 
högtalarna på samma avstånd till öronen. Du kan aldrig sitta i mitten av bilen. Istället lurar 
man hjärnan genom att fördröja vänstersidan i förhållande till höger och få en illusion om att 
sångaren står mittemellan högtalarna. 
 

Skugga 
En annan sak som hjälper hjärnan att bestämma riktning på ljudet är den tonala biten. De 
”ljusa tonerna”, alltså diskantregistret, blir kraftigt dämpat för höger öra i det ljud som 
kommer från vänster. Vårt huvud fungerar alltså som en skugga för ljudet. 
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Antiljud 
En annan teknik som behövs för att kunna få en 3D-känsla i ljud är s k antiljud. Ljudet delas 
in i övertryck och undertryck. Det har att göra med hur ljudet svänger. Med hjälp av lite extra 
undertryck kan man motverka oönskat övertryck genom att de tar ut varandra. De är alltså 
varandras inverser. Antiljud kan också användas för att få bort oönskade störningar från 
omgivningen. 
 

Slutreflektion 
 

Planering 
 
Planeringsfasen för projektet har i stort sett pågått sedan sensommaren -04. Vi hade väldigt 
stora viljor och det största problemet var nästan att avgränsa arbetet. Dock har vi hållt fast vid 
själva målet med produktionen hela tiden, med några mindre justeringar. Vårt intresse låg i att 
ta reda på hur man på olika sätt kan öka upplevelsen i en bergochdalbanesimulator med hjälp 
av t ex 3D-glasögon för att få en känsla av djup i bilden och surroundljud för att öka 
närvarokänslan ytterligare. 
 
Nu när man ser tillbaka på den färdiga produktion vi gjort känns det som vi hamnade ganska 
nära våra önskemål ändå. 
 

Resurser 
 
En enorm begränsning för oss under arbetets gång har varit den teknik vi har haft tillgång till, 
främst under arbetet med Alias Maya. Många hårda ord har yttrats när vi har suttit och prövat 
oss fram i flera dagar med en teknik, testrenderat, gjort om och sen förstått att det i själva 
verket är omöjligt eftersom våra bärbara datorer inte klarar av beräkningarna. Den främsta 
begränsningen har legat i arbetsminnet, men under slutfasen i projektet fick vi även börja 
gallra på våra hårddiskar eftersom all data från Maya och våra okomprimerade videofiler tog 
upp ordentligt med plats. Detta trots att vi utnyttjade våra privata externa hårddiskar. 
Hårdvaran vi hade tillgång till var en bärbar dator var, samt en server med dålig prestanda. 
Meningen var att vi skulle använda en större renderingsfarm, men detta visade sig omöjligt.  
 
Många veteraner inom 3D-världen fick naturligtvis lära sig området med betydligt sämre 
hårdvara än den vi har haft tillgång till, och detta är ett ypperligt sätt att lära sig snåla med 
resurser, men för att klara av de finesser som finns i de senaste programvarorna krävs bättre. 
Vi anser att man inte lär sig något av att sitta och ändra parametrar veckor i streck för att till 
slut få prioritera bort delmomentet helt eftersom det är omöjligt att slutföra. Vi anser att en 
utbildning där 3D-grafik är ett inslag borde ha tillgång till de resurser som krävs.  
 
Vi har haft stor nytta av vårt projektrum som vi har delat med en annan projektgrupp. Det har 
känts som att vi genom att sitta på vårt kontor som vi kallar det, har fått vara i fred när det har 
behövts, men ändå haft närheten till extern hjälp och social kontakt. Eftersom vi har arbetat 
vid externa monitorer har alternativen för oss varit antingen vårt projektrum eller ett större 
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samlingsrum där flera 3D-studenter sitter. En period funderade vi på att flytta ner till det 
större rummet, men vi beslutade till slut att vi där ej hade fått den koncentration som krävdes 
av oss. 
 
Ekonomiskt sett har vi aldrig känt av några begränsningar och vi har inte heller haft så stora 
utgifter.  
 

Slutresultat 
 
Nu när vi i stort sett är helt färdiga med vår produktion kan vi luta oss tillbaka och säga att vi 
är stolta över det vi har åstadkommit. Vår dvd med tillhörande stereoskopiska glasögon känns 
som ett komplett nöjespaket som skulle kunna intressera de flesta människor, både 
branschfolk och människor som vill prova på en extra närvarokänsla i filmer.  
 
Många av våra ”betatestare” säger att de upplever en kittling i magen när de ser vår film och 
detta var en del av vårt ursprungliga mål, att närvaron i filmen skulle vara så hög som möjligt. 
Vi har upptäckt att ljudeffekterna tillför en väldigt stor del. Marshall McLuhan (1964) skriver 
att när ljudfilmen kom till Ryssland ansåg de att ljudet totalt förstörde inlevelsen, och ljudet 
höll på att bli undergången för den ryska filmindustrin. De ryska regissörerna Pudovkin och 
Eisenstein vände sig mot realistiskt ljud i filmer, men ansåg att så länge ljud endast användes 
symboliskt gick det bra. Idag är förmodligen ryssarna överbevisade. Tyvärr har vi inget 
ljudspår till den stereofilm vi visar med halva hastigheten, vilket är synd eftersom man i den 
hinner uppleva det största djupet, men på det stora hela är vi ändå mycket nöjda. Vi inser 
själva hur stor ökning stereo-3D ger till totalupplevelsen.  
 
Även teoretiskt sett känner vi att vi har täckt det mesta av våra nya kunskaper i detta arbete. 
 

Kunskapsutveckling 
 
Vi har fått erfara att för att kunna utföra en sådan här produktion på ett bra sätt krävs att man 
kan teorin bakom först. Hela hösten gick till att läsa, testa, åka på studiebesök, prata med 
forskare m m. Allt för att skaffa oss tillräckliga kunskaper inom området kognition eftersom 
vi innan vi började knappt hade en aning om hur hjärnan och synen fungerar.  
 
Vi har fått lära oss många saker vi inte hade en aning om vad gäller människans sinnen och 
hur man tar in informationen från dessa. När man arbetar med upplevelsebaserad media 
räcker det inte att bara sätta igång och producera saker. Man måste först veta vad det är som 
gör att vi som människor reagerar på vissa saker och vilka delar som påverkar vår upplevelse 
och vårt intryck.  
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Framtiden 
 
Virtual reality upplevde aldrig den framgång den förutspåddes när ordet började bli populärt.  
Ett tag verkade alla tro att i en snar framtid skulle all film och alla spel upplevas med en stor 
hjälm på huvudet och robothandskar på händerna. Allting skulle vara interaktivt och gränsen 
mellan verklighet och fantasi skulle suddas ut. Det här verkade hur underbart som helst för 
mängder av människor och åtminstone såg vi två framåt med spänning mot vad tekniken 
skulle komma med.  
 
Men inget hände. Man hörde talas om några tafatta försök till VR-spel, men dåtidens datorer 
klarade inte av det som krävdes. Den virtuella världen hängde inte med när man vred sitt 
huvud och tekniken för att följa ögonrörelser, tracking, fungerade långt ifrån perfekt. 
Tekniken var dyr och inget som en medelsvensson fick chansen att prova på. Snart pratade 
ingen längre om virtual reality, konceptet var ute. 
 
Nu verkar det dock vara på väg tillbaka, men denna gång inte i nöjesindustrins tecken utan 
som ett viktigt redskap i yrkeslivet. Redan nu finns det flygplanssimulatorer som är så pass 
verkliga att man kan tillgodoräkna sig flygtimmar i simulatorn som riktiga flygtimmar. 
Stadsplanerare kan rita ett hus eller en stadsdel som politiker och invånare kan gå runt i fritt, 
innan det ens har börjat byggas. Man använder även simulatorer som terapi för olika fobier, 
eftersom man i simulatorn kan närma sig den fara man har fobi för i sin egen takt och veta att 
det egentligen inte är någon fara, även om det känns verkligt.  
 
Det viktigaste området inom virtual reality idag, och också det område där den största delen 
av forskningen sker är inom medicinen. Holografisk visualisering kallar forskarna en ny 
metod som utifrån mätningar eller viss information används för att skapa en tredimensionell 
modell. Med denna teknik kan läkarna ta fram en 3D-bild av t ex ett hjärta som svävar fritt i 
luften och studera detta ur alla möjliga synvinklar innan de börjar operera. De kan även göra 
en virtuell resa genom blodkärlen för att upptäcka eventuella fel. Nästa steg är att göra 
kompletta virtuella modeller av människor som läkare på prov kan utföra operationer på. De 
kan också skära i virtuell vävnad som känns näst intill som mänsklig vävnad. Inom en snar 
framtid beräknas denna teknik finnas på de flesta moderna sjukhus världen över.  
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Framtiden ser ljus ut för virtual reality. Som exempel kommer en elektriker om några år att 
med hjälp av speciella glasögon kunna se verkligheten blandas med ritningar över ett hus, så 
att han på väggarna i huset ser var ledningar är dragna. Denna teknik kallas ”Augmented 
reality” och kan komma att underlätta för många yrkesgrupper. Framtidens museer kommer 
att erbjuda virtuella flygturer och om man vill utforska ett visst område är det bara att stiga ur 
och ta en närmre titt. Personalen på IMAX-biografen i London berättade för oss att snart 
kommer vanliga biofilmer att dyka upp i IMAX-format, och vissa även med stereodjup. Just 
stereodjup tror vi ligger inom en väldigt snar framtid när fler och fler upptäcker vilken extra 
känsla det ger till totalupplevelsen i filmen. Redan idag finns skärmar som visar djup utan 
speciella hjälpmedel som glasögon, och när tekniken blir billigare kommer dessa säkerligen 
att inta var mans hem. Förhoppningsvis kommer vårt arbete att ge en wow-upplevelse till 
några människor som inte visste det var möjligt med äkta djup i film. Den teknik vi har använt 
oss av är billig och inte särskilt svår att producera, och ett par långfilmer har redan 
producerats som använder sig av denna teknik. Själva har vi fått upp ögonen för stereo-3D, 
och det hade varit roligt om vi kunnat använda våra kunskaper vidare i framtiden samt 
vidareutveckla dessa. 
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Källförteckning 
 

Film 
 
Skolbibliotekets kollektion med tutorials i Maya från företaget Gnomon.  
Tutorials för Digital Fusion från Eyon Software Inc. 
 

Internet 
 
http://dogfeathers.com/3d/3dhowto.html 
http://www.highend3d.com 
http://www.thegnomonworkshop.com 
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Ordlista 
 
2D: Platt yta som endast har två axlar. 
 
3D: Grafik med tre dimensioner, x, y och z. 
 
Ambient occlusion: En funktion i Maya som ger verklighetstrogna skuggor. 
 
Animation: Serie stillbilder som spelas upp i snabb takt så att det ser ut som rörlig film. 
 
Bildruta: Frame på engelska. Man lägger flera bildrutor efter varandra för att skapa en 
animation. 
 
Blocka: Uttryck för att ”skissa” med hjälp av primitiver i 3D. 
 
Bump map: Funktion man kan använda i shaders för att lura ögat med hjälp av skuggor att 
materialet är ojämnt. 
 
Cloth: Funktion i Maya som simulerar tygobjekt, används i första hand till kläder. 
 
Digital Fusion: Ett program från Eyeon Software Inc. för post production. 
 
Displacement map: Textur som förändrar geometrin på ett objekt. 
 
Dvd: (Digital Versatile Disc) Medium som används bl a till att lagra film och data på. 
 
Dynamic curves: Kurvor som påverkas av fält och andra objekt. Dessa kan sedan styra 
objekt. Används exempelvis till hår. 
 
Dynamics: Motor i Maya där man kan arbeta med tyngdlagar och kraftfält för att få saker att 
röra sig. 
 
Final Gather: Liknande ambient occlusion. 
 
Fluids: Modul till Maya som man kan göra t.ex. moln och vätskor med. 
 
GDM: Gestaltning i Digitala Medier, magisterprogram vid Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Gnomon: Företag från USA som ger utbildningar i Maya. 
 
Locator: Objekt i 3D-rymden utan någon yta som t ex kan styra andra objekt. 
 
Material: Bestämmer hur ett objekt ska se ut, t.ex. som en trävägg eller som sand. Är ofta 
uppbyggt med texturer. 
 
Maya: Ett 3D-program från Alias. 
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Modellering: Att bygga upp ett objekt i 3D med olika verktyg. 
 
Ocean Shader: Inbyggt material i Maya som använder sig av fluids för att efterlikna vatten. 
 
Paint effects: Funktion i Maya som tillåter användaren att rita ut olika färdiga objekt direkt i 
3D-världen. 
 
Point light: Lyser åt alla håll från en punkt. Används t ex i lampor. 
 
Polygon: Betyder månghörning. Är ett av sätten man kan bygga upp objekt i 3D på. Objektet 
är alltså uppbyggd av flera platta ytor som tillsammans bildar en modell. 
 
Post production: Efterarbete; t ex sammansättning av olika filmklipp eller ljudpåläggning. 
 
Primitiv: Ett grundobjekt i 3D, t ex en kub, som man använder som grund för mer 
avancerade objekt. 
 
Rendera: När datorn bearbetar en fil, t ex beräknar skuggor eller komprimerar filmer. 
 
Renderingsfarm: Nätverk av flera datorer som hjälps åt att rendera ett arbete. 
 
Raytrace: Funktion i Maya som beräknar hur ljusstrålar bryts, reflekteras och kastar 
skuggor.  
 
Scen: Arbetsfil i Maya. 
 
Shader: Se “Material” 
 
SOFE: School of Future Entertainment – KY-utbildning som håller till i samma byggnad som 
GDM m fl. 
 
Soft bodies: Typ av objekt i Maya som böjer sig och påverkas av fält och andra objekt. 
 
Spot light: Lampa som lyser endast i en riktning och man kan ställa in olika attribut för att    
t ex få ”spoten” större eller mindre. 
 
Textur: Bild som kan användas för att skapa ett material till en modell. 
 
Texturering: Arbetet med att skapa olika material och välja hur de ska placeras på ett 
objekt. 
 
Tutorial: Lektion som steg för steg visar hur något ska göras. 
 
VR: Virtual Reality – En virtuell värld som får användaren att känna sig som att hon/han är 
inne i världen. 
 
Z-djup: Utrendering som med gråskala talar om hur långt avstånd det är till de olika 
objekten. 
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