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Abstrakt 
 

Det här projektet går ut på att skapa en effekt så att det ser ut som en olycka har varit 
framme på ett inspelat material. Syftet är att i första hand försöka skapa en liknande 
filmsekvens som i en redan producerad film men också att få förståelse för post 
produktions programmet Fusion. De tekniker som användes för att ändra det filmade 
materialet var att föra in bilder och skapa 3D-objekt och sedan använda 2D och 3D-
tracking för att få de att sitta på plats. Resultatet blev en kort film som når upp till 
ursprungsmålen men som egentligen skulle behövt mycket mer tid för att bli riktigt 
bra. 
Nyckelord: postproduktion, tracking, masking 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Postproduktion är ett samlingsnamn för allt efterarbete man lägger ner på en film eller 
ett tv-programs råmaterial för att färdigställa det.  
Några exempel på vad som sker under postproduktionen är till exempel att man 
klipper ihop filmen efter manusets anvisningar, att lägga till ljud, ljudeffekter och 
musik. Man lägger till specialeffekter för att förstärka vissa aspekter av en scen eller 
för att skapa helt nya miljöer till scener. Man gör också om filmen så man får ut den i 
rätt format och rättar till eventuella fel som man kan ha missat under inspelningen, 
som till exempel om någonting syns i bild som inte ska vara med.  
 

1.2 Syfte 

Fokus med det här arbetet ligger på postproduktion och att ge scener en helt ny miljö. 
Och att med hjälp av postproduktion ändra en filmsekvens så att det ser 
postapokalyptiskt ut genom att riva ner byggnader, förstöra vägar etc. 
Med detta arbete vill jag veta hur man gör sådana effekter och även lära mig Eyeon 
Fusion som är ett nodbaserat program jämfört med de jag arbetet tidigare med som 
varit lagerbaserade. 
Därför ska jag göra efterforskningar i vilka metoder det finns att tillgå och sen försöka 
göra om en scen så att det ser ut som en katastrof har varit framme. 
Jag kommer även titta närmre på vilka olika tekniker det finns för att uppnå ett sådant 
resultat och välja den eller de som verkar lämpligast. 

1.3 Frågeställning 

• Hur går man tillväga för att med hjälp av postproduktion ändra en miljö i en 
scen för att simulera en katastrof?  

• Vilka olika tekniker kan man använda sig av för att simulera en sådan 
katastrof? 

• Vilka effekter är bäst lämpade för att ge ett realistiskt resultat? 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Color correction 

Color correction, eller färgjustering, används när man antingen vill matcha bilder eller 
filmsekvenser med varandra så de inte skär sig i färgskala. Eller när man ska föra in 
ett objekt från till exempel 3D i vanlig spelfilm så kan det behövas färgjustering för att 
den ska smälta in bra.  
Man använder även färgjustering för att skapa en viss karaktär i filmer och scener som 
till exempel att göra de varmare eller kallare med hjälp av varma och kalla färger.  
Som exempel i bild 1 visar man hur detta kan gå från original till en kall och en varm 
karaktär. 
 

 
Bild 1      original            kall          varm 
 
 

2.2 Alphakanal 

Alphakanalen bestämer hur pass genomskinlig en pixel ska vara i en bild och brukar 
ofta var det fjärde värdet man kan ändra på i en RGB-bild. 

2.3 Point cloud 

Ett point cloud är en klunga punkter som sitter på en bestämd plats i ett 3dimensionellt 
koordinatsystem. När man antingen 3d scannar eller 3d trackar ett material så är 
resultatet ett point cloud som representerar det skannade eller trackade materialet i 3D.  
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2.4 Tracking 

När man trackar något vill man se hur objekt rör sig i filmen i förhållandet till 
kameran så man kan lägga dit element från andra källor, till exempel 3D-program. 

 
Med hjälp av tracking kan man göra så att en ditlagd skylt ser ut att sitta fast på ett 
hustak. Skulle man göra detta för hand skulle det ta en ofantlig tid och vara svårt att få 
det bra. Därför har det utvecklats en del algoritmer som kan beräkna det åt en.  
 
Det finns olika tekniker för att hjälpa programmet att tracka som till exempel göra en 
tillfällig färgkorrigering som tar fram kontrasten mycket bättre och därigenom få fram 
punkter som tidigare inte skulle gå att tracka på. 
Oftast när man ska tracka något så vill man hitta kanter i bilden med hög kontrast. Det 
blir då lättare för trackingprogrammet att beräkna rätt och på så sätt få ett bättre 
resultat. 
2Dtracking  
enkelt 
3Dtracking 
klurigt 

2.5 Matte painting 

Matte painting är när man tillför eller målar över objekt i en film med någonting annat. 
Till exempel kan man måla över byggnader så de ser bättre ut eller så att staden ser 
större ut. På detta sätt kan man ändra miljöer så de passar in i det projekt man håller på 
med. 

 
Förr i tiden använde man sig av stora matta glasskivor som man målade 
ersättningsmiljöerna på till filmer det är här ifrån matte painting fått sitt namn [4].  
Denna teknik var ett väldigt bra sätt att spara in tid och pengar på. Man kanske ville ha 
fler saker i sin scen som måste byggas upp. Detta gick att kringgå med matte painting 
till exempel om man ville ha en scen från ett annat land så kunde man spara in pengar 
på resor och transport. Istället så kunde man använda matte painting för att skapa 
scener som gjorde att det såg ut som man var i ett annat land eller hade alla de objekt 
man ville och på så sätt spara in massa pengar och tid. Då behövde man bara med 
denna teknik nu måla en glasskiva som man satte mellan kameran och skådespelarna 
för att göra dessa scener.  
 
En stor nackdel med detta var att man måste hålla kameran väldigt stilla och fixerad 
och skådespelarna kunde bara skådespela inom ett visst område så de inte försvann 
bakom målningen. Exempel på filmer som använt den gamla matte paitning tekniken 
är Alfred Hitchcocks ”The Paradine Case” (1948) och George Lucas ”Star 
Wars”(1977) bild 2 visar hur denna teknik funderar. Det användes några tekniker för 
att få lite rörelse i filmerna som att till exempel zooma eller vrida på kameran.  
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Bild 2 bilder från en scen i ”the paradine case”. Den vänstra visar hur glasskivan såg 
ut och den högra det färdiga resultatet. 

 
I dagens läge har den digitala branschen näst in till slagit ut den gamla tekniken då den 
ger mycket större frihet. Numera sker allt i datorer med hjälp av program och kan ta in 
bilder eller skapa egna objekt med 3D-program och föra in i filmen. Detta leder till att 
man inte behöver dessa stora glasskivor längre. Med hjälp av 3D- och 
postproduktionsprogram kan man även göra saker som var helt omöjliga förr i tiden. 
Ett exempel på detta är att skapa miljöer som inte finns någonstans i världen och föra 
in det med riktiga skådespelare. 
Man kan nu till exempel använda kameror som kan röra sig i princip helt fritt. 
Med hjälp av den digitala tekniken kan man göra mycket större effekter och ändå 
bevara trovärdigheten rent visuellt i scenerna.  
Filmer som har varit möjliga att skapa med hjälp av dessa effekter och som inte skulle 
gått att göra med den gamla tekniken är till exempel Matrix trilogin och 
Spindelmannen filmerna. 

2.6 Masking 

Att maska ut någonting i den digitala världen innebär att man ritar ett fält eller område 
på bilden/filmen som man vill påverka eller behålla medan man påverkar det runt 
omkring.  

 
För att beskriva det lite bättre kan man ta två exempel; 
 
Säg att man vill ändra ögonfärgen på en skådespelare i en viss scen men man vill inte 
påverka färgerna i resten av scenen. Då kan man använda maskning för att maska ut 
ögonen så bara de blir ändrade av färgjusteringen.  
 
Eller om man vill ta bort ett hus och ersätta det med en bild på någonting annat.  
Då kan man lägga en mask runt huset och ta bort det maskade området och senare i 
compositing sammanställa de båda bilderna till en.  

2.7 Motionblur 

Motion blur eller rörelseoskärpa är när ett objekt ser suddigt ut när det rör sig och man 
tar en bild med en kamera [5]. 
Denna effekt kan man vilja ha för att förstärka känslan av hastighet eller bara av rent 
estetiska själ. Att detta ser naturligt ut beror på att även det mänskliga ögat uppfattar 
snabba rörelser på det viset.  
Den suddiga effekten beror på hur länge kamerans slutartid är inställd på och hur fort 
ett objekt rör sig. 
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2.8 Keying 

Keying går ut på att ta bort en viss färg eller ljusstyrka runt objekt för att frilägga 
dessa från en bild eller film. Det används vanligtvis till greenscreen material för att få 
bort den gröna bakgrunden. 
De tre vanligaste sätten att keya en bild eller film på är med hjälp av Luminance, 
Chrominance och color difference. 
Om man använder en Luminance key även kallad Luma-key tittar man på ljusstyrkan i 
en bild och kan genom den ta bort antingen det mörka eller ljusa. Har man till exempel 
ett starkt upplyst objekt mot en mörk bakgrund skulle denna key vara bra för att skapa 
en alpha-kanal som klipper ut eller tar bort det objeketet. 
Chrominance eller Chroma-key fungerar istället så att du väljer ett färgområde eller 
Hues och alla pixlar som faller inom detta område blir svarta i alphan.  
Color Difference fungerar lite mer komplicerat för den är inte bara till för att skapa en 
alpha utan även color correction och image combination och man måste slutföra alla 
dessa steg för att kallas color differnce. Man kan efter att ha använt detta använda 
alphan till något annat. Den fungerar så att man väljer en färgkanal och byter ut den 
mot en annan, där den första har ett större värde än den andra. Detta kan visas på detta 
sätt som Ron Brinkmann visar i boken ”The art and science of digital 
compositing”[6]: 

If Blue > Green 
then New Blue = Green 
else New Blue = Blue 

Om man i det där fallet skulle ha haft en blå bakgrund skulle man kunna göra om 
bakgrunden så att den blir svart och därigenom kan man få ut sin alpha-kanal. För alla 
värden i den blåa kanalen där blått är dominerande kommer att bli grönt och då får det 
blå värde 0. 
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2.9 Compositing 

När man gör compositing sammanställer man de olika bilderna man vill lägga ihop till 
en färdig. Så att om man till exempel vill lägga in en skådespelare som stått framför en 
greenscreen med ett bakgrundsklipp som man filmat på ett annat ställe för man 
samman dessa i till en och samma bild. Detta sker genom att man först har bearbetat 
bilden som till exempel med maskning eller keying för att få fram en alphakanal för 
skådespelaren och sedan att man färgjusterar det klippet så det passar in till 
bakgrunden. 
Bild 3 visar detta projekts composition i fusion. 
 
Det är bra att känna till hur man gör det på den fysiska vägen som man gjorde förr i 
tiden även när man arbetar digitalt för de båda fungerar på samma sätt. Förut använde 
man kemikalier och olika filmlager på varandra för att skapa liknande effekter och de 
måste placeras ovanpå varandra så det spelar stor roll vart man lade in vad i 
compositionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 Detta projekts composition i Fusion 
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3 Utförande 

3.1 Inspiration 

 
Jag har fått inspirationen till det här projektet från filmen I am legend där de har ändrat 
om en hel stad så det ser ut som efter en stor katastrof och detta vill jag försöka 
efterlikna. Jag har även tittat på två andra exempel, Aftermath av Theodor Greenboum 
[1] som ingick i en tutorial [2] från fxphd och ett student arbete från Vancouver Film 
School av Teh Wei Yeh.  
 
I Aftermath har Theodor använt en storbild och simulerar kamerarörelsen själv och i 
den andra filmen är kameran helt stilla positioner som på ett stativ hela tiden utom en 
enda scen då den gör en liten kort åkning. Båda filmerna har alltså gjorts så att det blir 
lättare att arbeta i 2D och på så sätt underlätta arbetet med postproduktionen då man 
inte behöver ta hjälp av 3D-program lika mycket.  

3.2 Förarbete 

Det första steget var att spela in en filmsekvens som blev en åkning förbi en byggnad. 
Det problem som uppstår när man rör kameran är parallax [3], det vill säga att när 
kameran flyttar sig och man byter observationspunkt så rör sig objekt nära kameran 
snabbare än de långt bort. Detta kan göra så att man till exempel ser mer av ett rum än 
vad man gjorde innan och det blir då fel med vinklar om man bara använder en vanlig 
bild. 
Detta gjordes dels för att få en större utmaning och dels för att det inte skulle gå att 
följa tutorialen som nämndes tidigare rakt av. Av denna anledning kommer det 
behövas stöd ifrån 3D-programet Maya för att göra effekten mer trovärdig med hjälp 
av 3D-modeller. 
 
Det program som användes till postproduktionen var Fusion, detta för att få större 
förståelse i ett postproduktionsprogram som är nodbaserat istället för lagerbaserat som 
till exempel Combustion och After Effects är.  
 
Det som behövdes göras härnäst i projektet var att läsa på och utforska Fusion för att 
få förståelse om programmet och få lite mer vana i det innan filmen skulle ändras på 
riktigt. Detta var saker som att maska lite lättare små filmklipp och liknande enklare 
saker för att förstå hur man navigerar runt i programmet och lära sig vart de olika 
verktygen finns samt att förstå flödet bättre när det är nodbaserat. När det är 
nodbaserat till skillnad från lagerbaserat får man större frihet när man arbetar och det 
är det enklare att se flödet i kompositionerna och det spelar inte lika stor roll vart man 
lägger in materialet i compositionen. 
  
Nästa steg i processen efter att ha fått bättre förståelse för programmet var att söka 
efter olika tekniker för att föra in och ändra saker i en film som skulle passa det 
inspelade materialet. Det som fanns som passade var 2D och 3D-tracking för att få 
bilder och 3D-objekt att sitta på sin plats och lite mer allmänna tips på color correction 
och maskning.  
  
I Fusion undersöktes hur trackningen fungerade i programmet. Det visade sig att 
Fusion inte har nått stöd för 3D-tracking och fick då leta reda på ett 3D-tracking 
program. Syntheyes blev programmet som fick stå för 3D trackingen till projektet. Så 
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det var bara att åter igen att leta information om hur man gick till väga för att 3D-
tracka mitt material i Syntheyes.  

3.3 Genomförande 

 
När materialet var trackat så skulle resultatet exporteras, vilket är ett point cloud och 
en 3D-kamera, till både Fusion och Maya. Det fungerade bara till Maya. Eftersom det 
inte fungerade till Fusion försvårade det en idé som kom ifrån tutorialen tidigare 
nämnd. Den idén gick ut på att 3D-projektera fast bilder på till exempel sprickor på ett 
3D-objekt .  
 
Eter lite arbete med det 3D-trackade materialet i Maya blev det tydligt att point 
cloudet låg konstigt så det vara rätt mödosamt och krångligt att arbeta med. Så för att 
försöka rätta till detta problem så måste man själv visa Syntheyes hur axlarna låg i 
filmen så det skulle kunna förstå hur den skulle exportera materialet rätt. Men detta 
ville inte fungera till fullo utan när det exporterade materialet togs in i Maya igen låg 
det mycket bättre men det var inte lika bra trackat. För att inte ödsla mer tid på detta 
moment användes den första tracken som var jobbigare att ha att göra med men som 
gav ett bättre resultat i slutändan.  

 
Det första som gjordes i Maya med trackingresultatet var att skapa enkla kuber som 
representerade husen så det senare blev lättare att placera de saker som skulle behövas 
göra i 3D. Detta ser man i bild 4.  
 

 
Bild 4 Kuber som representerar byggnaderna i filmen 
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Efter det steget var klart undersöktes det i Fusion vilka saker som skulle behövas 2D- 
och 3D-trackas. Det visade sig att det var väldigt lite som gick att 2D-tracka. Det var 
bara ett par fönster på byggnaden, ett par bilrutor och staketet som användes för att 
dölja en bil som inte skulle vara med i filmen. När en bild läggs till i filmen måste den 
först maskas och sedan keyas om det behövs. Det berodde lite på från bild till bild hur 
mycket som behövdes göras men oftast räckte det med en mask men som i bild 5 där 
det skulle vara ett rätt mödosamt arbete att få ut sprickan med bara en mask. Så istället 
gick det att göra på det viset som bild 5 beskriver, att först läggas en mask och sedan 
keya bort den omkringliggande färgen för att få ett resultat man kunde lägga in i 
filmen. 
 

 
Bild 5 render från Maya   en mask pålagd           med keying  
 
För att titta upp idén om 3D-projektionen i Maya och Fusion. Skulle samma 
information som hade gått att importera i Maya behövas importeras i Fusion men detta 
ville inte fungera. Det som hände var att alla objekten och kameran blev importerade i 
Fusion men ingenting satt på rätt plats så det gick inte att använda. Så efter lite mer 
läsande om 3D -projektion visade det sig att man inte kan projektera alpha-kanalen, så 
även om det hade fungerat att importera allt rätt i Fusion skulle det ändå inte ha 
fungerat. 
 
Detta resulterade i att allt måste göras den jobbigare vägen där alla objekten som 
skulle 3D-trackas måste placeras där de skulle vara och textureras i Maya. Sedan 
kunde dessa importeras i Fusion och där behandla det som ett vanligt filmklipp som 
kunde maskas och keyas där det behövdes för att smälta in det i filmen. 
 
Det innebar att om nått blev fel så måste allt göras om i Maya och sedan renderas om. 
Att göra på det här viset kostade en massa tid och 3D-delen i projektet började ta över 
trots att fokuset skulle ligga på post produktionen. Det här resulterade i att det inte 
fanns fullt så mycket tid som skulle ha behövts till att modelera och texturera objekten 
i Maya. Av denna anledning blev renderingarna lidande och de såg inte riktigt så bra 
ut som de egentligen behövde och det blev till att matcha in renderingarna så gott det 
gick i filmen i alla fall. 
 
Sen fylldes det på med saker in i filmen på detta vis men tiden började ta slut så det 
fick räcka med det som redan var inlagt hittills och fokus flyttades till på att skapa lite 
effekter som eld och rök. Dessa effekter gjordes i Maya men vid ett tillfälle blev det 
en krasch och hela uppsättningen på de partiklarna som flyger runt i filmen gick 
förlorade. Det som var problemet med detta var att renderingen blev fel så partiklarna 
flyger alldeles för fort. De fick dock vara kvar för att visa hur själva effekten skulle 
bidra till filmen.  
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3.4 Slutet 

 
Det sista som var kvar att göra vara att lägga på olika filter för att skapa karaktär och 
göra filmen lite mer filmisk. Detta gjordes genom att lägga lite grain på alla objekten 
som lagts till för att matcha det befintliga bruset som fanns redan i inspelningen. Sen 
lades det till en color correction där färgerna tvättades ur, i filmen och mörkades ner 
och lägga på en lite svag ton av gulbrunt för att få en lite skitigare känsla. Det sista 
som gjordes var att mjuka upp allt med en väldigt svag blur. 
 
Ett test resultat renderades ut och det syntes nu att hela projektet har vart i fel skala 
hela tiden men som tur var så var det en enklare sak att skala tillbaka till rätt 
upplösning med resize tool i Fusion. 

 
Bild 6 original   med filter 
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4 Diskussion 

De två metoder som användes var att 2D-tracka in vanliga bilder och att 3D-tracka in 
3D-modeller som var skapade i Maya. Det fanns några andra metoder med vilka det 
gick att göra det som behövdes i detta projekt men de gick mest ut på att jobba ifrån 
statiska vinklar eller stillbilder. Så det fick bli dessa två metoder för att tiden började 
rinna iväg och 3D-projektionsidén gick i stöpet.  

 
Hade den idén fungerat hade den varit mycket smidigare att arbeta med. Då skulle 
man kunna bygga planen i 3D-programmet och sen exportera över de till Fusion och 
där projektera bilderna och placerat dessa på planen. Detta skulle det bli ett mer 
flexibelt system där man skulle kunna prova olika idéer med mycket mindre tidsspill. 
Det hela föll på att det nu inte går att projektera en alpha-kanal så då skulle resultatet 
inte bli godtagbart. Det fungerar bara om man skräddarsyr sina bilder för just det 
ändamålet och då vinner man ingen tid eller flexibilitet. Det man kunnat göra är att 
projektera ett rum i en kub men det hade varit onödigt att göra detta när det gick lika 
bra att lägga en textur i Maya och få samma resultat. 

 
En sak som hade kunnat bidra till filmen hade varit att använda samma teknik som 
som de gjorde i ”I am legend”, där de i en scen använde stenar för att dölja själva 
kanten mellan riktigt gräs och det datorgenererade gräset. Detta hade kunnat användas 
på det här projektet genom att stoppa in saker som sett naturligare ut vid skarvar för att 
dölja dessa och skilja 3D-materialet från den riktiga filmen och på så sätt maskera 
ytterligare det tillagda materialet. 
 
En annan sak som blev lite bristfälligt gjord är planeringen av filmen i förväg, som 
kunde gjorts mycket bättre än i detta fall, då materialet blev filmat och arbetet blev 
planerat över tiden projektet fortlöpte. Hade man istället först planerat det hela riktigt 
och sen försökt hitta en plats som liknade det planerade projektet, skulle det hela tiden 
ha funnits en mall. Då hade man vetat redan från början vad som behövdes tas bort 
och läggas till i filmen istället för att hela tiden komma på detta efterhand.  
 
En till sak som borde ha gjorts är att spela in filmen med en kamera som kan filma en 
högre upplösning så det skulle gått att stabiliserat materialet innan det blev trackat och 
saker lades in. Dels för att få lättare och bättre trackar och dels för att få mjukare 
kamerarörelser. Men om det material som användes till detta projekt skulle skulle 
stabiliserats skulle den slutliga upplösningen bli för liten. 
 
Det hade behövt läggas till en color bleed i detta projekt på alla objekt, detta skulle ha 
gjort att objekten som lagts till får lite färger från bakgrunden som i detta fall är det 
inspelade materialet och på så vis ser det ut att smälta in mer i bilden.  
 
Det slutgiltiga resultatet blev en liten film som når upp till de ursprungliga målen som 
var satta i början av projektet. Det syns till exempel att byggnaden har gått sönder i 
bakgrunden. Men med tanke på att det blev så mycket svårare än beräknat när man 
använde en rörlig kamera så är det fortfarande ett tillfredställande resultat. Det skulle 
behövts mycket mer tid för att komma närmare ett mer verkligt resultat så man skulle 
kunna missta det för verklig film. Speciellt inom modelleringen och textureringen som 
i detta projekt gjordes väldigt sparsamt.  
Detta projekt nådde inte upp till produktions resultat men gav en mycket bättre 
förståelse för hur man går tillväga när man ändrar i en film och förstår också varför 
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folk väljer oftast att ha kameran stilla när man ska göra sådana här effekter. Det hela 
gav även en bra inblick i hur Fusion fungerar och hur man använder det. 
Målet var att riva ett ställe så man behåller grunden kvar så pass att man kan känna 
igen vart det är ifrån men att det fortfarande är helt annorlunda från hur original 
klippet såg ut. Det har blivit uppfyllt mer eller mindre så det är ju inte ett fullständigt 
misslyckande utan bara inte lika bra som visionen var i början. 

 

4.1 Problem 

 
De problem som dök upp var först och främst att färgkorrigera in materialet från andra 
källor och få de att smälta in. Man skulle kunna tagit färg samples från bakgrunden för 
att få en riktlinje om hur man skulle matchat förgrunden. Detta finns det nog inte 
någon definitiv väg att färgkorrigera mer än med övning och genom att försöka bygga 
upp en färdighet att se när det verkligen har samma färger som bakgrunden och på så 
sätt smälter in. 

 
Det andra problemet var att tracka fast alla objekten som lades in i filmen så att de inte 
hoppar omkring eller ligger och skakar. Man kan använda färgkorrigeringar på 
materialet för att öka kontrasten och på så sätt hitta punkter som annars inte skulle gå 
att tracka på. Eftersom det inte gick att 3D-tracka med fusion försvann det tid för att 
sätta sig in i Syntheyes och få ut en 3D-tracking som var skaplig. Det trackade 
materialet resulterar i ett pointcloud och en kamerarörelse som det gick i att exportera 
till Maya. Detta fungerade dock inte med Fusion vilket ställde till problem med 3D-
projektions iden.  
 
Det tredje problemet är 3D-projektionen. Med lite efterforskning i detta ämne visade 
det sig att det inte går att projektera alphakanalen och då behövs alltså antingen att 
hela 3D objektet täcks med bilden som projekteras annars syns det igenom. Så idén 
med att skapa 3D plan och projektera på dessa, som till exempel sprickor, föll ganska 
platt. Det som behövs göra om man ska använda detta verktyg är att verkligen planera 
det som ska projekteras i filmen och bygga 3D-objekten efter det. Som ett exempel 
skulle ett rum vara en bra idé att projektera då det bara behövs en kub i 3D och sen 
kan man byta ut bilden som projekteras mycket enklare istället för att behöva texturera 
om kuben varje gång. 
 
Detta ledde till det fjärde problemet att nu måste varje 3D-trackat objekt som skulle 
läggas in i filmen textureras i Maya och detta slukade upp mycket mer tid än beräknat. 
Om det blev fel någonstans måste detta fel rättas till i Maya som att till exempel ändra 
texturen, och ändras något måste det renderas om. Det som däremot fungerade 
smidigare var att det oftast gick att behålla de masker och färgkorrigeringar som hade 
gjorts tidigare och det behövdes endast små ändringar för att passa med det nya 
materialet. 

 
Det femte problem som uppstod är när man ska få eventuella 3D-objekt att röra sig 
med kameran så att det ser naturligt ut. Även fast 3D-tracken var bra från Syntheyes 
låg point cloudet ganska krångligt till i Maya. Så när objekt skulle passas in i 3D blev 
det lite krångel innan de hamnade på plats. Detta medförde även att det var 
problematiskt att se vilken tracking punkt som hörde till vilket objekt i filmen och när 
det såg ut som den satt rätt hade den i själva verket passats in på fel punkt och stämde 
inte alls. 
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5 Slutsatser 

 
Hur går man tillväga för att med hjälp av postproduktion ändra en miljö i en 
scen för att simulera en katastrof?   
 
Det kan göras genom att tracka in bilder som man antingen skapar själv eller hittar 
från andra ställen eller så kan man skapa 3D-objekt i ett 3D-program och sedan 3D-
tracka in det i filmen. 
 
Vilka olika tekniker kan man använda sig av för att simulera en sådan katastrof? 
 
Man kan använda color correction för att skapa en skitigare och dystrare stämning sen 
så är det bra att lägga in lite saker som rör sig så som eld, rök och kanske lite saker 
som rasar ner från de trasiga sakerna. 
 
Vilken effekt är bäst lämpade för att ge ett realistiskt resultat? 
 
Båda är bra för att skapa ett mer helhets intryck och när man ersätter saker i filmen var 
det bättre med bilder för de var enklare att få och smälta in om man jämför med 3D 
objekten. Men 3D-objekten har den stora fördelen att vara just 3D så det ser inte dumt 
ut när kameran rör sig. För att skapa de andra effekterna gör nog ändå color correction 
den största effekten, men röken och liknande saker som rör sig ger filmen en större 
effekt av att vara levande. 
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5.1 Fortsatt arbete 

För att fortsätta detta projekt behövs det mycket mer tid för att skapa bättre texturer 
och 3D-objekt så att det ser mer realistiskt ut. 3D-trackingen skulle behövt göras om 
så den blir lättare att jobba med. Även att lägga in en mattepainting som visar hur en 
hel stad blivit förstörd skulle fånga den postapokalyptiska känslan som var 
målsättningen. Bilarna som står på parkeringen skulle antingen tagits bort så det inte 
ser så bebott ut eller förstörda så att de inte ser helt opåverkade ut. Alla byggnader 
bearbetas så att de se äldre och slitna ut. 

    
 

  14 
   
   

 
 



 

    
 

  15 
   
   

 
 

 

6 Referenser 

[1] Groeneboom, T. (2007). Aftermath – fusion destruction shot 
http://www.euqahuba.com/aftermath.html (2009-05-29) 

 
[2] Leonard M. (2008). Intermediate Fusion (fxphd ’08) 

 
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Parallax (2009-05-29) 

 
[4] Barron, C. (1998). Invisible Effects - Matte Painting in the Digital Age 

 (SIGGRAPH ´98). 
 http://www.matteworld.com/projects/siggraph_3.html (2009-05-29) 
 

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_blur (2009-05-29) 
 

[5] Brinkmann, R. (1999). The art and science of digital compositing, 
(Morgan Kaufmann ´ 99), ISBN: 0121339602, 9780121339609 
 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställning

	2 Teoretisk bakgrund
	2.1 Color correction
	2.2 Alphakanal
	2.3 Point cloud
	2.4 Tracking
	2.5 Matte painting
	2.6 Masking
	2.7 Motionblur
	2.8 Keying
	2.9 Compositing

	3 Utförande
	3.1 Inspiration
	3.2 Förarbete
	3.3 Genomförande
	3.4 Slutet

	4 Diskussion
	4.1 Problem

	5 Slutsatser
	5.1 Fortsatt arbete

	6 Referenser

