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Abstrakt 
 

I denna uppsats beskrivs metoder för att skapa en arm i 3D samt att lägga in den i ett 
foto där den ersätter en riktigt arm. Anledningen till detta är att kunna skapa effekter 
i filmer och bilder som inte är möjliga med analog teknik. I denna uppsats kan man 
läsa om tekniker som används i varje del av utvecklingsprocessen och problem som 
uppstår samt lösningar och tips. I uppgiften finns det med delar som Modellering, 
Texturering, Rendering, Kamera Matchmoving och Compositing. 
Nyckelord: cgi objekt utbyte, objekt tracking, skin shader, sss, sub surface 
scattering, zbrush, mudbox, maya, mental ray, misss_fast_skin 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Denna uppsats handlar om att tracka en arm på en människa och ersätta den med en 
3D modellerad arm. Anledningen till att göra detta är möjligheten att använda 3D 
genererade objekt och effekter och placera in dem i en vanlig video eller bild, man 
kan skapa effekter som inte går att göra med analoga tekniker. I uppsatsen beskrivs 
flera tekniker som används i varje stadium av utvecklingen, allt från modellering av 
armen till rendering och compositing. Jag hade som avsikt att objekt tracka en arm i 
ett riktigt filmat material, men detta lyckades jag inte med och använde en stillbild för 
att byta ut armen i stället. I denna uppsats kommer det att beskrivas hur man skapar 
en arm i 3D, modellerar och texturerar den samt rendrerar armen föra att kunna 
ersätta en riktig arm med CG armen. Tekniken för att byta ut en arm eller annat objekt 
används i flera stora filmer bl.a. den svenska filmen Frostbiten och Den Fantastiska 
Fyran. 
 

2 Tekniska frågor 

Fokus bland dessa olika problemområden kommer att ligga på att lyckas utforska 
trackingen av den 3d modellerade armen på det filmade materialet. För att ha något 
att tracka behöver man skapa en välmodellerad 3d-arm. 
 
För att genomföra detta projekt behöver man formulera flera problemområden inom 
olika kategorier. De kategorier som utforskas är de som följer. 

2.1 Tracking 

Vilken är den rätta metoden för att tracka armen? 
Vilket program kan utföra trackningen på bästa sätt? 
Hur ska den 3D modellerade armen matcha min trackade arm och dess trackpunkter? 
 
Flera tester behöver göras för att komma fram till en fungerande teknik för att 
överföra 3D objektet till trackprogrammet eller överföra trackdatan till 3D 
programmet. En form av arbetsflöde för denna del av projektet måste skapas och 
dokumenteras. 
 
Vilket sätt är bäst att filma? 
 
Ska jag använda en statisk kamera eller en rörlig. Vilka fysiska hjälpmedel kan jag 
använda för att hjälpa trackningen och vilka är bäst för ändamålet och hur kan man 
använda dem på bästa möjliga sätt. 
 

2.2 Modellering 

Hur ska grund-meshen modelleras, vilken typologi ska användas? 
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Man behöver ta hänsyn till animeringsmöjligheten och undersöka i vilken skala ska 
armen göras. 
 
Vilka referenser behövs för att skapa en anatomiskt korrekt arm? 
 
Efter att man har skapat grund-meshen i Maya ska armen ytterligare modelleras i 
Zbrush eller Mudbox för att få en organisk realism och hög detaljrikedom. Här finns 
en mängd frågor som måste redas ut; de rent visuella, som hur anatomin ska 
modelleras så realistiskt som möjligt samt vilka referenser (bilder t.ex.) som behöver 
användas. 
 
Några av de tekniska problem som behöver adresseras är följande: 
Import och export av objekten. 
Exportering av Displacementmaps och/eller Normalmaps. 
Hur man ska hantera flera objekt i samma Zbrush/Mudbox scen och genom hela 
arbetsflödet. (Ett exempel på detta är: Om handen ska vara uppdelad i flera objekt allt 
från det uppenbara som naglar men även andra saker som kablar, skelettdelar i stål 
eller liknande som går in och ut ur köttet i armen.) Hantering av UV-maps vid 
importering och exportering av objekten (mer om detta under Texturdelen). 
 

2.3 Texturering 

Hur ska UV-mapparna vara skapade och strukturerade, ska de vara automatiskt 
mappade eller manuellt mappade?  
Vilka för och nackdelar finns det med dessa? 
 
I vilket program ska texturerna skapas, ska de ritas med ett 3D Paint program såsom 
BodyPaint 3D eller ska de ritas inne i Zbrush eller bara i Photoshop, eller ska 
kombination användas? 
 

2.4 Rendering 

Vilka shaders ska användas på de olika delarna på armen och varför? 
Hur ska parametrarna på dessa ställas in och vilka maps kan behöva användas? 
 
Vilka pass behöver renderas ut? 
Vad ska man i övrigt tänka på för att få det renderade objektet att passa in rent 
”fysiskt” i den filmade miljön? 
 
Vilken ljussättning ska användas? 
Hur ska skuggorna renderas och vilka skuggor behöver renderas? 
Ska man använda HDRI maps? 
Behövs Global Illumination och/eller FinalGather och i vilken utsträckning? 
 

2.5 Compositing 

Vad behöver göras i postproduktionsfasen för att få ett så realistiskt resultat som 
möjligt? 
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Filmfasen i projektet behöver planeras så att man har alla shots som behövs för att 
kunna utföra post arbetet så lätt som möjligt. 
 
Vilka shots kommer att behövas? 

3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att komma på ett effektivt arbetsflöde för att genomföra 
hela denna process som är presenterad ovan. Ett ytterligare syfte är att beskriva 
fungerande lösningar på problemen som finns i varje enskilt delmoment och beskriva 
de lyckade sätten samt de misslyckade och analysera problemen och lösningarna för 
att kunna bestämma på vilket sätt man bäst kan attackera denna typ av problem. 
Motivet att göra detta arbete är att de som vill göra liknande arbeten ska kunna följa 
min uppsats eller hämta delar av information från olika delar av uppsatsen. 

4 Teoretisk Bakgrund 

Det finns många olika former av tracking som sammanfattas i Object Tracking: A 
survey [1]. Där skriver författarna att man ska välja olika trackingmetoder beroende 
på vad för objekt man vill tracka i en film. De metoder som nämns för objekttracking 
är Points, Primitive geometric shapes, object silouette and contour, Articulated shape 
models och Skeletal models. Vidare nämner de att varje system använder sig av olika 
trackingmetoder för att läsa av bilden. Några de nämner är Color, Edges, Optical 
Flow och Texture. 
 
Tim Dobberty nämner i Matchmoving: A object Tracking in Production [2] olika 
specifika metoder att utföra object tracking med hjälp av MatchMover från Realviz. 
Han använder bland annat ett verktyg i Matchmover som heter Elastics, vilket fäster 
en 3D mesh vid de trackade punkterna på objektet. Denna teknik använder även Janak 
Thakker från effektföretaget Fido i Stocholm, Sverige, han nämner detta i en Intervju 
på den välkända 3D och VFX sidan DeathFall [3]. Fido använder denna teknik i en 
svensk film som heter Frostbiten. 
 
För att rendera realistisk hud behöver man en SSS shader. Detta nämner Alex 
Alvarez, grundaren av Gnomon School of Visual Effects, Los Angeles, USA i sin 
videotutorial Skin Shading with Mental Ray [4]. Alvarez visar hur man ska gå till 
väga för att ställa in shadern och förklarar de tekniska och visuella idéerna för att få 
en realistisk rendering av hud. 
Övrig mer teknisk information och grundläggande förklaringar om SSS fenomenet 
och dess fördelar och varför det är en bra teknik att använda för att rendera realistisk 
hud skriver medlemmarna i LAMRUG (Los Angeles Mental Ray User Group) [5] 
om. Misss_fast_skin_maya shadern är en SSS shader specifikt utvecklad för att 
rendera realistisk hud. Personen som skapat denna shader heter Håkan ”Zap” 
Andersson och har skapat en utförlig dokumentation [6] med många exempel där han 
går igenom varje attribut av shadern och beskriver hur man ställer in den för önskad 
effekt. 
I ”Skin in the Dawn” demot beskriver författarna svårigheterna med att få realistisk 
hud till sin karaktär Dawn, som var med i ett demo för Nvidia när de lanserade 
GeForce FX 5800. De beskriver problemen med hardware rendering av hud med sin 
nya grafikkrets, men även hur ljus och hud fungerar rent tekniskt. De beskriver ett 
fenomen som heter Scattering av ljus. Detta är ett fenomen som finns i den verkliga 
fysiska världen och har kopierats in i datorvärldens renderingstekniker. Huden är 
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uppbygd av tre lager, epidermal, som är översta lagret av hud, subdermal, som är 
nästa lager av hud, i detta lager ingår fett osv, och subcutaneous (back light 
scattering) lagret som består av blod osv. Fenomenet som uppstår när ljus träffar 
dessa lager är något som kallas Subsurface Scattering. Detta innebär att ljuset åker in i 
lagren av hud och sprids längs ytan av huden, vilket skapar en mjuk och jämn 
belysning av huden. Ett tydligt exempel på att huden är trancelucent (genomskinlig i 
viss mån) är när man håller upp handen mot soljuset eller en stark lampa och ser att 
fingerkanterna är röda, detta är ljuset som bryts genom hudlagren och färgas av 
blodets röda färg. Fenomenet gör även skuggor mjuka och ljusare än vid andra 
material. Hud har även en väldigt diffus yta vilket gör att reflektionerna i huden är 
extremt mjuka och otydliga (”glossy reflections”). 
 

5 Genomförande 

5.1 Modellering 

 
Jag valde att modellera en grundläggande mesh i Maya, som består av 240 polygoner 
(4 sidiga faces). Därefter har jag subdevidat (delat varje face i 4 delar, vilket ger fyra 
gånger så mycket polygoner samt ett mjukare och rundare objekt) den en gång så 
objektet blir 960 polygoner. Jag gjorde den grundläggande modelleringen av armen 
med så lite polygoner som möjligt och subdevidar den senare för att få det lättare att 
UVmappa den. Mer om UVmappningen kan man läsa under Texturering. 
Armen som jag modellerar saknar delar av pek- och lillfingrarna under knogen och 
upp. Anledningen till detta är att ett metallskelett ska sitta under och sticka fram, 
armen ska även vara skadad på andra delar längre ner där metallskelettet ska synas. 
Anledningen till detta är att visa vad man kan åstadkomma med hjälp av 3d grafik, för 
skadorna på handen är uppenbart inte filmade i verkligheten utan måste skapas med 
3deffekter. Det finns även andra metoder för att uppnå liknande resultat, men att 
modellera hela armen ger dock mest frihet. Liknande saker har gjorts i den svenska 
filmbranschen av ett företag som heter Fido [3] där de använder modellerade masker 
och även andra saker som modellerade armar för att skapa effekter som bara går att 
åstadkomma med 3dgrafik. 
 
Efter att den grundläggande meshen har skapats i Maya så exporteras en .obj-fil till 
Mudbox där man kan ”skulptera” in resten av formen samt fina detaljer. Programmet 
fungerar så att den på ett effektivt sätt kan hantera stora mängder polygoner som man 
sedan arbetar på med olika ”penslar”. Man kan likna arbetet vid att arbeta med digital 
lera. 
 
Den första modelleringen av armen gjordes med hjälp av ett 3d skellett, som var en 
mall för armens proportioner. Med hjälp av detta anatomiskt korrekta skelett kan jag 
få alla delar som knogar och liknande på rätt plats, vilket även hjälper mig att bygga 
upp topologin lättare. I Figur 1 nedan syns den grundläggande armen transparent 
ovanpå skelettet. 
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Figur 1 
 
Efter detta använde jag mig av en bild av min egen arm, som 3d-armen ska byta ut, 
för att få mer exakta proportioner. I Figur 2 ser man referensbilden på min arm och i 
Figur 3 ser man den grundläggande armen med kapade fingrar och andra topologi 
ändringar. 
 

 
Figur 2 
 

 
Figur 3 
 
Armen i Figur 3 som är färdigmodellerad i sitt grundstadium subdevidas senare en 
gång, som jag skrev tidigare, för att kunna UVMappa den bättre, samt se att topologin 
ser bra ut innan jag går in i Mudbox för att fortsätta med modelleringen. Om man 
tittar på armen i Figur 3 så ser man topologins wireframe i grönt som bildar alla 
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polygoner, vid knogar och även vid handleden har jag lagt ett extra antal ”edgar” för 
att få mer detaljer vid delar på handen som böjer sig och har extra mycket detaljer i 
form at veck i huden osv. Anledningen till att lägga dessa extra ”edgar” där är att när 
jag senare subdevidar armen inne i Mudbox, för att få mer polygoner att jobba med, 
så kommer det att bli en högre koncentration av polygoner i dessa områden och det i 
sin tur ger mig mer större möjlighet att skulptera in detaljer där. I Figur 4 där en 
subdivition har gjorts inne i Maya kan man se den effekten att vid knogar och andra 
områden skapas det mer polygoner än t.ex. nere vid underarmen. 
 

Figur 4 
 
Figur 4 visar den nivå av detaljrikedom jag använder mig av som första nivå inne i 
Mudbox. Inne i Mudbox fortsätter jag att subdevida denna 960 polygoners mesh 6 
gånger så att den till slut blir 3.932.160 polygoner, nära fyra miljoner polygoner. 
Anledningen till att ha så många polygoner är att man då kan skulptera fina detaljer 
som rynkor och annat på en hand. Figur 5 visar högsta detaljnivån från Mudbox där 
man ser skadorna på de två fingrarna plus underarmen. 
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Figur 5 (obs. Inte färdiga detaljer när denna bild togs) 
 
Att få denna detaljrikedom tillbaka in i Maya igen för att rendera kommer att 
beskrivas mer i detalj under renderingsdelen under Genomförande. Under 
renderingsdelen kommer även problem i de olika stadierna att beskrivas samt 
lösningar och tips. Viktigt vid modelleringen är att planera topologin så bra som 
möjligt. Det första man ska tänka på om ämnar animera objektet man modellerar är 
att topologin, alltså hur wireframen som bygger upp objektet är utformad, måste vara 
genomtänkt. Linjerna i wireframen måste följa de naturliga rörelserna av hur benen 
inne i armen och handen kommer att röra sig. Om man bara ska modellera en stillbild 
och inte planerar att animera objektet kräver det inte riktigt lika mycket planering av 
typologin, men som jag skrev tidigare kan man behöva disponera polygonantalet rätt 
på objektet eftersom det senare ska subdevidas mycket och man behöver olika antal 
detaljer på olika ställen. Om man tittar på Figur 3 och 4 som visar den grundläggande 
topologin och speciellt Figur 4 som kommer att vara det objekt som skall animeras, så 
ser man att linjerna på objektet följer en hands och arms naturliga flöde ganska bra, i 
alla fall tillräckligt bra för att man ska kunna utföra en animation på den. 
Det finns dock andra stora problem med att animera ett objekt som en hand/arm när 
man ska ha så här hög detaljrikedom och planerar att byta ut en riktig arm mot en 3d-
arm. Problemet är hur huden och även muskler uppför sig när man gör stora 
deformationer av en hand. När man öppnar och stänger en hand så kommer huden på 
ovansidan av lederna att sträckas ut och tryckas ihop beroende på om handen är 
stängd eller öppen. Det finns även andra deformationsproblem när handen utför olika 
rörelser. Detta går att lösa, men kräver mycket jobb, man får modellera armen i olika 
positioner, t.ex. öppen och stängd och sen använda setdrivenkeys i Maya samt 
blendshapes och blendning av displacementmaps och/eller normalmaps. Allt detta 
beror på detaljrikedomen på handen och hur nära kameran är, men i mitt fall tänker 
jag animera armen i små rörelser och kommer således inte att utföra dessa 
tidskrävande tekniker. 
 
I det sista stadiet av modellering ingår de fina detaljerna man trycker in i armens yta. 
Det fungerar så att man skapar en svartvit bild av ett mönster som man sedan vill ska 
synas på armen. Exempel på detta är knogar och fingeravtryck som syns nedan i Figur 
6. I Figur 7 syns det färdiga resultatet när alla fina detaljer är intryckta i armen. Dessa 
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detaljer skapas från att man tar bilder på knogar, fingeravtryck eller vad man behöver 
och sedan konverterar dem till svartvita bilder samt ökar kontrasten. Dessa bilder som 
kallas ”stamps” kan sedan användas av Mudbox. 
 

 
Figur 6 (”Stamps” skapade från fotografier) 
 

 
Figur 7 (Detaljer intryckta i ytan på armen, kräver högt polygonantal) 
 
Jag använde även fotografier på min arm som referensbilder. Dessa importerade jag 
in till Mudbox för att få den rätta formen på armen i alla vinklar och speciellt 
underarmen som ska ”kopplas” ihop med min riktiga underarm i det riktiga 
materialet. Dessutom importerade jag stålskelett delarna skapade i Maya till Mudbox 
för att kunna skulptera extra detaljer där de ska sitta. 
I Figur 8 kan man se den färdiga armen inne i Mudbox med delar av skelettdelarna på 
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plats som en guide för mig att skulptera efter. 
 

Figur 8 (Den färdiga armen inifrån Mudbox med delar av skelettet på plats.) 
 
Den övriga modelleringen som skelettdelarna samt naglarna gjordes inne i Maya och 
som referens för metallskelettet använde jag mig av designen i filmen Terminator 2. 
Att tänka på när man modellerar metallskelettet är att lederna ska gå att roteras 
naturligt. I Figur 9 syns skelettet i närbild. Svårast var att få de nedersta delarna på 
armen lika stora som min egen underarm. Jag hade referensbilder för detta, men det är 
ändå svårt att få storleken att matcha exakt och detta kan klassas som ett av de stora 
”otekniska” problemen i modelleringsstadiet. Det kräver många test för att träffa rätt. 
 

 
Arm från Terminator 2
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Figur 9 (Skelettet på plats) 
 

5.2 Tracking 

Från början hade jag planerat att filma mig själv och tracka min arm för att sedan 
kunna ersätta den med 3d armen. Jag testade att göra detta, jag filmade och försökte 
tracka men lyckades aldrig få en bra ”track lösning” på min arm i det filmade 
materialet. Jag kommer att beskriva mina tillvägagångssätt och dra vissa slutsatser till 
varför jag inte lyckades med att tracka samt vad som kunde göras bättre. 
Jag bestämde mig efter detta att använda mig av en stillbild och byta ut armen i denna 
i stället, själva trackingdelen försvinner då men jag måste ändå få alla 
kamerainställningar att vara korrekta, vilket jag kommer att beskriva. 
 
Jag började med att rita in trackpunkter på min arm med en svart penna. Dessa 
punkter var vid nedre delen på min högra underarm där 3d armens kant ska vara. En 
frame från filmen med de ritade trackpunkterna syns i Figur 10. 
 

 
Figur 10 (Arm med trackpunkter) 
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Jag bestämde mig för att använda programmet Matchmover från Realviz för att utföra 
trackingen och jag använde mig av en teknik för att objekt-tracka inne i programmet. 
Denna teknik lärde jag mig från en Gnomon tutorial av Tim Dobberty [2]. Denna 
teknik går ut på att följa varje svart trackpunkt på armen med hjälp av programmets 
track-markerings funktion. Att tracka punkterna är en blandning av manuellt och 
automatiserat jobb beroende på hur ofta trackpunkterna försvinner och dyker upp ur 
bild under filmens längd. Trackpunkterna lyckades jag 2d tracka efter lite jobb men 
programmet kunde inte 3d solva en kamera rörelse ur informationen som fanns att 
tillgå. Problemet är då att jag inte kan få några animerade locators in till Maya som 
jag kan fästa armen i och på det sättet få armen att röra sig och rotera som punkterna 
på armen. Det som felade vid solvningen av trackpunkterna var att det fanns för få 
punkter för programmet att beräkna punkternas rörelse i 3d djupet. Det skulle kanske 
ha kunnat hjälpa om jag hade ritat flera punkter för programmet att tracka, men 
problemet med det är att om jag hade haft punkter vid handleden eller liknande hade 
de inte rört sig likadant som punkterna nere vid underarmen eftersom benen i armen 
rör sig. Punkterna hade inte varit parallella med varandra. Om punkterna inte var 
parallella vid en objekt track hade tracken varit felaktig och inte till någon hjälp. Det 
var dessa problem som fick mig att överge trackingdelen av projektet och fokusera på 
att lägga in armen i en stillbild i stället. För att lösa detta problemet skulle man kanske 
kunna använda flera kameror i flera vinklar som filmar armen samtidigt, de måste 
vara rätt inställda för att matcha varandra, men då kan man få mer information till 
trackingprogrammet så det blir lättare för det att lösa 3D trackningen. 
 
Att byta ut armen i en stillbild mot 3d armen jag skapade skiljer sig inte så mycket 
från att byta ut den i en film. Trackingen är onödig då jag använder en stillbild. 
Således behöver jag bara placera armen i en frame för att få den att passa. Det som 
dock behöver göras vare sig man använder en stillbild eller en film är att vissa kamera 
inställningar måste stämma överens inne i Maya med kameran som tog bilden i 
verkligheten. För att lära mig mer om kameror och matchmoving såg jag på en DVD 
från Gnomon med instruktören Stephen McClure [10]. Vad man måste tänka på när 
man tar en bild eller filmar en riktig miljö och vill lägga in 3d objekt i den är först och 
främst olika avstånd i denna miljö. Man måste få klart för sig var man i 3d rymden 
ska placera kameran för att den ska överensstämma med scenariot i den verkliga 
miljön. Detta är till för att få rätt storlekar på objekt och att kunna kasta skuggor på 
marken osv. 
Det första jag mätte var avståndet från kamerans lins till armens position samt 
kamerans höjd från marken och även armens höjd från marken, dessutom kamerans 
lutning i grader. Detta räckte eftersom kameran är stillastående i mitt fall. 
Övrigt som behöver avläsas från kameran är dess ”Focal Length” på kamerans 
objektiv och CCD chipets (på en digitalkamera) storlek. 
Kamerans CCD-chip storlek beskrivs ofta i enheten mm. Höjden och bredden på 
dessa chip är runt 2*2 cm i höjd och bredd. Dessa värden måste sedan konverteras till 
inch och skrivas in i kameran inne i Maya under något som heter ”Film Back – 
Camera Apperture”. Tillsammans med kamerans Focal Length och Camera Apperture 
kommer kamerans Angle of View beräknas automatiskt av Maya genom en speciell 
ekvation. Dessa två värden är alltså sammankopplade och absolut nödvändiga för att 
få en kamera inne i Maya som stämmer överens med kameran som tog originalbilden. 
Avstånden i själva scenen är också nödvändiga för att få armen att passa in rätt i 
scenen. Detta gäller självklart även den riktiga armens verkliga längd som jag mätte 
till 38cm. 
I Figur 11 kan man se scenen i Maya samt kamerans inställningar till höger i bild. 
Kameran jag använde för att ta bilden är en Sony A-100 och information om CCD-
chip storlek hittade jag på Sonys hemsida. 
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Figur 11 (Utmäta längder i scenen samt rätt kamera inställningar) 
 

5.3 Texturering 

När man skapar UV-mappen för texturen måste man tänka på ett antal saker. Man 
måste först bestämma hur man ska måla texturen, om det ska göras i ett 3D-paint 
program där man målar direkt på objektet i 3D rymden, eller om man ska måla 
texturen i ett 2D program såsom Photoshop. Om man ska måla texturen i ett 2D 
program måste UV koordinaterna vara tydligt strukturerade så man förstår var på 
armen man målar. Detta kräver lite tid och är ganska svårt att få perfekt. Även om 
man får UV koordinaterna väldigt bra utlagda är det ändå svårt att måla texturen helt i 
ett 2D program. Ett annat problem med en manuell metod för att få UV koordinaterna 
att vara lättförståeliga är att det kan bli distorsioner i själva texturen och UV 
koordinaterna blir inte jämt och effektivt fördelade över texturen. Detta kan vara ett 
stort problem när man ska exportera displacementmaps från Mudbox, mer än när man 
ska rita texturen. 
I mitt fall med armen testade jag att manuellt UV-mappa texturen inne i Maya med 
hjälp av ett program som heter Pelting Tools [8]. UV mappen blev bra och 
överskådlig, men resultatet vid exportering av Displacementmaps från Mudbox blev 
inte så bra. I vissa skarvar tappades information och konstiga resultat uppstod när jag 
använde den displacementmappen senare. Det jag då gjorde var att automatiskt UV-
mappa armen med Mayas inbyggda funktioner vilket skapar en effektiv UV-mapp 
med så lite distorsion som möjligt. Med denna nya UV-mapp fungerade en exporterad 
displacement map från Mudbox mycket bättre. Att sedan måla en textur med denna 
UV mapp i Photoshop skulle vara en mardröm, så jag bestämde mig för att måla 
texturen i Zbrush 2.0 [9], där det finns unika funktioner för att texturera direkt i 3D 
rymden på objektet. Funktionen går ut på att man kan måla samt projicera bilder 
direkt på armens yta, så det jag gjorde var att ta mycket bilder på min arm i alla 
vinklar, klippa till dem lite i Photoshop och sedan projicera fast dem på armens textur 
i alla vinklar inne i Zbrush. När detta är gjort får man självklart en del skarvar mellan 
det olika urklippta fototexturerna. Då använde jag ett plugin till Zbrush som heter 
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ZapLink [9]. Med detta kan man exportera en vinkel av objektet, med texturen, in till 
Photoshop där man kan göra finjusteringar för att fixa skarvarna och ändra färgtoner 
eller vad man behöver och skicka tillbaka ändringarna till Zbrush igen. Jag använde 
en kombination av 3D texturering plus Photoshop för att fixa till skarvarna. Nedan i 
figur 12 kan man se UV-mappen med texturen på samt en skärmdump från 
textureringsläget inne i Zbrush och fototexturerna jag använde för att projicera på 
armen. 

 
Figur 11 (Texturering) 
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Jag valde att skapa texturen i 4096*4096 pixlar eftersom den ska kunna klara stor 
renderingsupplösning utan att bli suddig, samt att fototexturerna jag projicerade hade 
väldigt hög upplösning, vilket jag ville dra nytt av. Storleken av texturmappen är inte 
nödvändig om man renderar i en låg upplösning som är mindre än 4096*4096. Det är 
inte nödvändigt att ha en så högupplöst textur. I mitt fall renderade jag bilden i 
1280*720 pixlar, jag skulle egentligen ha kunnat klara mig med en lägre upplösning 
på texturen. Jag kommer att beskriva hur jag skapade displacementmappen under 
Renderingsrubriken och förklara vad man ska tänka på. En sak som är viktigt, 
speciellt när man ska skapa en displacementmapp är att UV mappen inte ska ligga 
utsträckt precis i kanterna i UV rymden, utan måste skalas in lite efter det att man 
gjort den automatiska UV mappningen i Maya, annars kommer den exporterade 
displacementmappen från Mudbox inte att fungera som den ska. 
 

5.4 Rendering 

Renderingen har stor betydelse för att få resultatet att bli verklighetstroget. Min 
grundidé är att byta ut min riktiga arm mot en 3D-genererad och för att få det att 
lyckas måste renderingen vara väldigt verklighetstrogen. Till största delen består 
armen av hud och det bästa sättet att rendera hud är att använda en Sub Surface 
Shader som imiterar hur ljus absorberas i olika lager, precis som hud fungerar. Huden 
har i stort sätt två lager som ska absorbera ljuset och få en mjuk ljussättning med 
mjuka skuggor. Om man belyser hud bakifrån kommer man att se ett rött sken vid 
tunna delar av huden p.g.a. att ljuset lyser genom blodet innanför huden. Man behöver 
även lösa detta problem med en SubsurfaceScattering teknik. Det finns flera shaders 
som hanterar SSS (Sub surface Scattering) men det finns en som har speciellt 
utvecklats just för att rendera hud. Denna shadern kommer från Mental Images och 
kallas misss_fast_skin [6], den består av ett Diffuse lager ett Epidermal lager (översta 
lagret av huden) ett Subdermal lager (lager två av hud) samt ett ”Backscatter” lager 
som används när objektet är belyst bakifrån, detta används för att simulera blod 
innanför huden. Shadern innehåller även Specularity och Reflectivity attribut. För att 
förstå mig på alla inställningar och hur man ska balansera dem tittade jag på en 
videotutorial av Alex Alvarez från Gnomon [4]. 
Det viktiga när man ska ställa in shadern för att rendera hud är att först tänka på 
skalan av modellen. Shadern beräknar renderingen med fysiska längd värden så man 
måste tänka på att dessa värden kan vara olika från olika renderingar beroende på 
vilken skala man har på modellen. En bra riktlinje var att ha modellen i 
verklighetstrogen skala. Min arm var 38 cm lång och jag ställde in värden på shadern 
efter det. Shadern består i stort sätt av tre lager, Diffuse, Epidermal och Subdermal, 
alla dessa har ett viktvärde som fungerar som ett procent reglage över hur stor 
inverkan lagret ska ha på hela renderingen, man måste balansera det samt radius 
värden för hur stor spridning av ljuset som ska kunna färdas över materialets yta. 
Detta är en balansgång för att få alla tre lager att fungera ihop. Ett tips är att stänga av 
alla lager förutom det du justerar för tillfället. Se till att det lagret ser bra ut och gör 
likadant med alla tre innan du sätter på alla lagren tillsammans. 
Viktigt när man ställer in lagrens värden är att resultatet inte ska vara overkligt ljust 
så skuggorna blir urvattnade. Man måste se till att man har mörka skuggor. Det SSS 
effekten bidrar med är att mjuka upp övergången mellan ljus och skugga genom att 
materialet absorberar ljuset och sprider det över ytan. 
Det översta lagret som heter Diffuse fungerar som en lambert shader, där man i stort 
sätt ställer in färgen på huden, som ska vara ganska vit, hudens skära eller brun-
orange färg får den från att kött, blod och fett lyser igenom huden. Jag lägger min 
textur på Diffuse lagret för att detaljerna ska synas tydligt, men jag balanserar även 
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vikten av det lagret tillsammans med de andra för att få SSS effekten från de två 
övriga lagren att bidra till renderingen. Nästa lager som är ett SSS lager, Diffuse är 
inget SSS lager, heter Epidermal och är första lagret av hud. Här lägger jag även min 
textur och det är meningen att denna textur eller färg ska vara av en ljus orange/rosa 
färg, beroende på vilken hudfärg man är ute efter. Anledningen till att jag lägger 
samma textur i detta lager som i Diffuse lagret är att jag vill få en SSS effekt på min 
textur. Jag har märkt att om man lägger samma textur i både Diffuse och Epidermal 
lagren, en textur som har en hudlik färg, får man ett tydligare resultat av detaljerna i 
sin textur, annars riskerar man att förlora en del av detaljerna. En annan sak som är 
värd att peka ut är att under Diffuse delen på denna shadern finns två alternativ. Det 
ena heter Overal Color och det andra Diffuse Color. Här kan man välja att lägga det 
jag kallar ”Diffusetexturen” i antingen Overal Color eller i Diffuse Color. Det är i 
stort sätt en smaksak och man ska använda det som ser bäst ut i just det fallet man 
arbetar med. Tekniskt sätt ska man använda Diffuse Color alternativet men i mitt fall 
använde jag Overall Color alternativet för att detaljerna samt färgerna i texturen kom 
fram bättre genom det alternativet, detta tror jag kan bero mycket på hur man väljer 
att disponera sina färger i de olika texturerna samt hur detaljrik textur man jobbar 
med. 
Det andra lagret av hud heter Subddermal och där ska man ha en ganska mörk orange 
färgad version av sin textur där man kan lägga till saker såsom blodådror och liknande 
eftersom detta är det understa lagret av huden. Man kan även klara sig med bara en 
enfärgad orange färg på Subdermal lagret och behöver inte ha en orange färgad 
version av sin textur, men det som ska simuleras här är färgen av fettet inne i huden 
som ger en orange/brun effekt. 
Det sista lagret man ska ställa in vad gäller hudens utseende är Back Scatter lagret. 
Det lagret är till för att simulera att det finns blod innanför huden som lyser rött när 
man har ett ljus bakom handen mot kameran. Denna färg ska naturligtvis vara röd, 
men man behöver även, som i de övriga lagren, ställa in och balansera vikten av detta 
lager för att inte få en för stor effekt av ljuset som bakifrån lyser upp huden. I detta 
lager kan man ha gråskalatexturer som ställer in var det ska lysa igenom och var det 
inte ska lysa igenom blod. Vid öronen ska det t.ex. lysa igenom men inte 
nödvändigtvis vid huvudets kant eftersom det är ben i vägen. 
Shadern har även två alternativ för specularitet samt ett reflektionsalternativ. 
Anledningen till att det finns två olika specularitets alternativ är för att huden ska ha 
en mjuk specularitet över hela men även ett alternativ till att ha skarpare och tightare 
highligts vid specifika delar, t.ex. näsans tipp eller liknande. I mitt fall ställde jag in 
ganska svaga och matta specularitets inställningar eftersom armen inte var blöt eller 
liknande och hud har väldigt diffusa egenskaper. Det fanns partier på armen som ska 
vara blodiga och till dessa använde jag gråskalatexturer föra att bestämma att det 
skulle vara mer specularitet just där. 
Det finns även delar på armen som består av metallskelett och till dessa använde jag 
en ny shader som finns med i Maya 8.5 som heter mia_material. Jag lärde mig hur 
den fungerar genom att läsa i den medföljande dokumentationen till Maya 8.5. 
Shadern är en MentalRay shader och är till för att rendera fysiskt korrekta ytor, allt 
från glas till lera eller snö till metall. Shadern innehåller tre huvudkategorier som är 
sammankopplade för att fungera fysiskt korrekt. Dessa tre är Diffuse, Reflectivity och 
Refraction. Anledningen till att jag skriver att shadern fungerar fysiskt korrekt är att 
den automatiskt balanserar vikten av dessa tre lager, t.ex. om man har maxvikt på 
Diffuse samt Reflectivity tar Diffuse över helt, så om man vill ha ett objekt halv 
reflekterande men även halv diffust måste man ställa in 50/50 vikt på både Diffuse 
och Reflectivity. Samma gäller för Refraction där Refraction tar över Reflectivity 
men inte Diffuse. Det jag gjorde när jag ville ha en metallyta på mina objekt var att ha 
50/50 Diffuse och Reflectivity för att kunna kontrollera färgen till 50% genom 
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Diffuse kontrollerna men även få reflektioner från omgivningen på objekten. Jag 
kryssade även i ”Reflection is Metal” på shaderns alternativ. Metall är det enda 
materialet i världen som färgar sina highligts till färgen av metallen, guld t.ex. får 
gula highlights och eftersom jag renderar metall så var det ett självklart alternativ att 
använda. För att bryta upp ytan på metallen använde jag en noisetextur som bumpmap 
på reflektionerna, men inte på diffusen, eftersom jag ville bara bryta upp reflectionera 
men dock ha metallens yta platt. 
För att få reflektioner i metallen använde jag mig av en HDRI bild som hade ett 
liknande ljus och färg som i rummet jag tog bilden. Jag kunde ha gjort en egen HDRI 
bild från platsen där jag tog stillbilden, vilket skulle vara att föredra, men så blev inte 
fallet. Just när det handlar om små metallobjekt där man inte ska se reflektionen så 
noga eftersom den är ganska otydliga så spelar det inte så stor roll vilken HDRI map 
man använder. Det handlar mer om vilket utseende man vill ha på metallen, mer en 
artistisk fråga i detta fall. Jag använde en HDRI bild för armens rendering och en 
annan för metallens. I övrigt använde jag tre spotlights för att simulera ljusets 
riktningar och färger från fotografiet jag tagit, ett blåaktigt ljus från fönstret och två 
mer gulaktiga från två lampor. 
Jag använde även en svag inställning på ljuset från HDRI mappen i kombination med 
Final Gather för att få en jämn ljussättning över hela armen. 
 

5.5 Compositing 

För att få den 3D genererade armen att smälta in i stillbilden, där den ska ersätta min 
egen arm, så renderade jag ut flera olika delar av armen separat. Jag renderade ut 
armen för sig, skelettdelarna för sig samt skuggan för sig. Detta gjorde jag för att ha 
full kontroll på de olika delarna inne i Photoshop där jag bländar ihop allt. I 
Photoshop justerade jag färgerna på det renderade materialet för att bättre matcha 
fotot samt kombinera ihop all olika delar av det renderade materialet. Skuggan som 
var renderad med ”raytraced shadows” behövde ”bluras” och minskas i intensitet. Att 
jobba med en stillbild i Photoshop är tacksammare än att jobba med ett videomaterial. 
Det är lättare att få ett bra resultat i Photoshop än att jobba med ett videomaterial. 
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6 Resultat 

Det jag hade som avsikt att uppnå var i korta drag att skapa en realistisk 
datorgenererad arm och ersätta min egen arm i ett filmat material med den. Processen 
att skapa armen från modelleringsstadium till rendering stadium har jag fullföljt efter 
mina grundläggande planer i problembeskrivningen. Jag har använt många olika 
metoder och program för att göra detta. Att tracka in armen i det filmade materialet 
misslyckades jag med av olika anledningar som jag går in närmare på under 
Genomförande. Jag trodde att metoden jag använde skulle vara tillräcklig men efter 
mycket arbete med materialet lyckades jag ändå inte tracka in armen i det filmade 
materialet. När jag märkte att jag inte fick trackningen att fungera ändrade jag 
tillvägagångssätt och valde att använda en stillbild i stället för att få bort tracking 
momentet. Det krävdes dock fortfarande uppsats inom kamerans olika aspekter för att 
få detta att fungera, vilket jag lyckades med. Mitt slutgiltiga resultat består av en 
stillbild tagen av en fysisk kamera där jag har ersatt min egen arm med den 3D 
genererade armen. Jag kommer även att skapa en film där man kan se de olika delarna 
och stadierna i compositingarbetet samt en 360 graders spin på hela armen i sig. I 
Figur 12 kan man se en bild av fotot innan något 3D element är inlagt samt en bild när 
armen är inlagd i fotot. 
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Figur 12 (Före är original fotot och efter är med 3D armen) 
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7 Diskussion & Slutsatser 

Jag är till viss del mycket nöjd med resultatet av arbetet. Skapandet av 3D armen gick 
som planerat och resultatet är i stort sätt idealiskt. Mitt mål var att skapa en realistisk 
3D arm som skulle kunna lura ögat inne i en vanlig bild eller film. Jag tycker jag har 
lyckats med det med hjälp av mina metoder. Resultatet kan givetvis bli bättre 
beroende på artistens eller skaparens skicklighet, men de beskrivna lösningarna och 
metoderna tycker jag är utmärkta. Det förväntade resultatet och det jag faktiskt 
lyckades skapa skiljer sig lite. Skapandet av armen gick som sagt bra och metoderna 
är väl beskrivna och utvecklade, men det förväntade resultatet var att armen skulle 
vara trackad i en filmad miljö och inte i en stillbild. Jag lyckades inte med 
trackningen och det är något i denna produktion som man kan fortsätta att forska 
kring. 
 
Just tracking av olika delar på en kropp kräver olika tekniker beroende på vilken 
kroppsdel man ska tracka samt vad man ska använda trackingen till. Att t.ex. tracka 
ett ansikte och lägga på en mask skulle vara en lättare uppgift rent trackningmässigt 
och att få masken att följa med ansiktets rörelser skulle vara lättare än att få en 3d arm 
att följa en filmad arms rörelser. Men att göra ett realistiskt ansiktsutbyte skulle vara 
mycket svårare än att skapa en 3D arm. 
 
Modelleringen utfördes med Mudbox, men skulle ha kunnat utföras med Zbrush eller 
något annat program som erbjuder liknande funktioner. Användandet av ”stamps” för 
att skapa fina detaljer från fotografier var väldigt användbart för att få 
verklighetstrogna detaljer. Den övriga modelleringen av skelettet delarna osv. var 
modellerade inne i Maya.  Att ha en ordnad typologi som följer armens naturliga 
rörelser är bra för att få en effektiv UV-mapp samt för att kunna animera armen utan 
problem. 
 
Texturerna skapades i Zbrush med hjälp av att projicera äkta delar av fotografier rakt 
på armen. Zaplink användes även för att kunna exportera texturen mellan Zbrush och 
Photoshop smidigt. UV-mappen blev automatiskt uvmappad i Maya för minsta 
distorsion. 
 
Det renderades ut ett Diffuse lager med SSS shadern samt extra specularitet för 
blodet. Vidare renderades även ut separata skugglager. Mental Images SSS shader för 
hudrendering var väldigt bra lämpad för att rendera huden som täcker de största 
delarna av armen. En HDRI maps med FinalGather användes för det indirekta ljuset 
samt tre spotlights för det direkta ljuset. 
 
Alla lager sattes ihop i Photoshop där även insmältningen av CG-armen i det riktiga 
fotot gjordes. Färgkorrigering samt andra nödvändiga operationer utfördes för att få 
armen att smälta in sömlöst. 

 
När man ser bilden med armen före och efter, kan man självklart se skillnader i ljus 
och andra detaljer som skiljer verkligheten från 3D armen. Men om man endast ser 
bilden på 3D armen lättare bilden som äkta, resultatets kvalité kan skilja sig i olika 
betraktares ögon. 
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