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Abstrakt
Detta examensarbete handlar ”Verklighetstrogen Effektskomposition”. Målet
med arbetet är att undersöka och utnyttja alla de olika aspekterna som gör att
en film med specialeffekter känns så verklighetstrogen som möjligt. Arbetet
handlar om de olika delarna i en filmproduktionsfas så som pre-production,
production och post-production. Filmen som skapas är en specialeffektsbaserad hemmavideo som har som syfte att vara så chockande som möjligt i
förhållande till vad man förväntar sig när man börjar kolla. Arbetets fokus
ligger mycket på tracking i en svårtrackad miljö där detta problem kommer
att lösas.
Nyckelord: Uppsats, film, specialeffekter, renderingslager, komposition,
späckhuggare, is, post-produktion.

2

Innehåll
1 INLEDNING.......................................................................................................................4
2 SYFTE / MÅL.....................................................................................................................4
3 FRÅGESTÄLLNING........................................................................................................5
4 MJUKVARA.......................................................................................................................5
5 FÖRVÄNTADE RESULTAT / PROBLEM.....................................................................5
6 LIKNANDE PROJEKT.....................................................................................................6
6.1 Microwave-Monster .........................................................................................................6
6.2 Starwars Party Fight ........................................................................................................6
6.3 Cloverfield.........................................................................................................................6
6.4 Blair Witch Project............................................................................................................6
7 VERKLIGHETSANKNYTNING.....................................................................................6
8 PRODUKTIONSFASER...................................................................................................7
8.1 Pre-production..................................................................................................................7
8.1.1 Planering...............................................................................................................................7
8.1.2 Storyboards............................................................................................................................7
8.1.3 Införskaffning av material.....................................................................................................8
8.1.4 Previs.....................................................................................................................................8

8.2 Produktion.........................................................................................................................8
8.2.1 Filmning................................................................................................................................8

8.3 Post-produktion.................................................................................................................8
8.3.1 Tracking.................................................................................................................................8
8.3.2 Modellering/Animering.........................................................................................................9
8.3.3 Rendering............................................................................................................................10
8.3.3.1 Rendering i lager.....................................................................................................10
8.3.3.2 Blendingmodes........................................................................................................10
8.3.3.3 Olika Rederingspass.................................................................................................11
8.3.4 Komposition........................................................................................................................13

9 METOD.............................................................................................................................13
9.1 Plats................................................................................................................................14
9.2 Tracking..........................................................................................................................14
9.2.1 Problem...............................................................................................................................14
9.2.2 Tillverkning.........................................................................................................................15
9.2.3 Utplacering..........................................................................................................................16
9.2.4 Tracking i Synth Eyes..........................................................................................................17
9.2.5 Borttagning av trackingmarkörer.........................................................................................17
9.2.6 Modellering.........................................................................................................................19
9.2.6.1 Is..............................................................................................................................19
9.2.6.2 Hund........................................................................................................................19
9.2.6.3 Späckhuggare...........................................................................................................19
9.2.7 Texturering..........................................................................................................................20
9.2.7.1 Is och hund...............................................................................................................20
9.2.7.2 Späckhuggare...........................................................................................................20
9.2.8 Animation............................................................................................................................21
9.2.8.1 Späckhuggare...........................................................................................................21
9.2.8.2 Is..............................................................................................................................21
9.2.8.3 Hund........................................................................................................................21
9.2.9 Rendering............................................................................................................................21
9.2.9.1 Lager........................................................................................................................22
9.2.9.2 Pass..........................................................................................................................22
9.2.10 Komposition......................................................................................................................26

10 RESULTAT.....................................................................................................................26
11 DISKUSSION.................................................................................................................27
12 REFERENSER...............................................................................................................29

3

1

Inledning

Film är ett fenomen som få människor i dagens moderna samhälle kan ha undvikit.
Idag satsas det mer pengar inom filmindustrin än alla andra nöjesgenrer och
industrin växer och växer för varje år. Visuella effekter inom film är också något
som blir vanligare och vanligare för varje år. Som dagsläget nu ser ut inom
filmindustrin så går så gott som alla filmer igenom sin produktionsfas där postproduktion inkluderas. Det behöver inte alltid vara 3D-komposition eller extrema
effekter men filmen färgkorrigeras garanterat i datorn. [3]
Då visuella effekter blivit lättare att framställa så tycker jag att folk i allmänhet
borde utnyttja detta på en mindre skala. Kortare spelfilmer och häpnadsväckande
småfilmer borde nu vara något som görs oftare men det är sällan något man ser.
Jag vill med detta examensarbete ta reda på hur man skall gå till väga och vad man
bör tänka på när man vill skapa ett häpnadsväckande filmklipp på ca 20 sekunder.
Trots filmens korta tid så kommer fortfarande filmandets alla produktionsfaser vara
med och därför kommer arbetet ha ett stort krav på sig att vara välplanerat.
Detta innebär att klippet måste vara väl förberett innan och att kameran måste röra
sig så bra som möjligt för att kunna blanda in visuella effekter.
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Syfte / Mål

Målet med detta arbete är att lyckas producera en verklighetstrogen videosekvens
som ska kännas som ett semesterklipp. Videoklippet kommer att fånga något så
ovanligt så att man ska få en känsla i magen som gör förhoppningsvis ska få
åskådaren att känna obehag över att det han/hon sett inte borde kunna hända. Jag
inser såklart att resultatet av detta korta ensamma projekt kanske inte kan
åstadkomma detta men då jag sysslat med ett liknande projekt innan detta så har
jag en viss vana över detta.
Varför vill jag då göra detta? Kort och gott kan man säga att jag har en strävan efter
perfektion inom film. Så genom att implementera visuella effekter inom ett sådant
för alla välbekant område som just semesterfilm/hemmavideos så hoppas jag att
jag kommer kunna bidra till att folk kommer få upp intresset för specialgjorda
fejkade hemmavideos.
Fokus under detta arbete kommer även att ligga på tidspress och effektivisering.
Då detta projekt pågår i 10 veckor och då jag kommer behöva handskas med
många produktionsfaser så kommer jag behöva effektivisera mitt arbete väldigt
mycket och jag gissar att jag kommer få strunta i mycket grundligt arbete då
mycket sådant aldrig syns.
Jag kommer att inrikta mig på själva hanteringen av ett effektshot. Jag kommer gå
in mycket på just tracking och lagerbaserad rendering.
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Frågeställning


Hur går man till väga för att få en bra tracking med hjälp av egna
trackingmarkörer i en scen som inte innehåller naturliga
trackingmarkörer?



Hur drar man nytta av renderingspass för att få en shot att verka så
verkighetstrogen som möjligt?

Mjukvara
Autodesk Maya 2009
-3D modellering och animation
Eyeon Fusion 5.3
-Komposition
Autodesk Combustion 2008
-Komposition
Synth Eyes
-Tracking
Adobe Premiere Pro 2
-Filmexportering och sammansättning
Adobe Photoshop
-2D grafik
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Förväntade resultat / problem

Filmen ska bli en kort filmsekvens med en specialeffekt. Jag har höga krav på mig
själv och kommer därför inte nöja mig med ett halvdant resultat. Med detta säger
jag inte att projektet kommer att vara felfritt.
Ett annat problem kommer vara just det inspelade materialet. Hur jag än löser det
med en kameraman så kommer det vara svårt att tracka materialet. Det kommer
oundvikligen att vara skakigt och ryckigt, även fast jag kommer motverka detta till
så stor grad som möjligt. Dock måste jag påpeka att det måste vara lite skakigt för
att det skall uppfattas som en genuin ”hemmafilm”.
Jag är egentligen inte rädd för hur jag kommer att lösa trackingen. Jag har några
idéer om hur jag ska lösa det.
Jag tror att jag kommer få problem med att skapa de visuella effekterna på ett
sådant trovärdigt sätt att man inte kommer kunna urskilja det filmade materialet.
Det kommer troligtvis dra ner åskådarens uppfattning av filmen men jag ska göra
mitt bästa för att det skall se bra ut.
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6.1

Liknande projekt
Microwave-Monster

På YouTube hittar man det mesta. Folk testar vad som helst och lägger sedan upp
videos som visar det på YouTube. Detta gör att när man ser att de lägger in en
telefon i en mikrovågsugn så förväntar man sig någon lite explosion eller något.
När det sedan blir ett levande monster som öppnar munnen blir man chockad. Det
känns helt enkelt verkligt för att man inte förväntar sig det. [5]

6.2

Starwars Party Fight

Detta klipp börjar som så många andra partyfilmer som finns på nätet, en massa
sprit och folk som pratar överallt. Man får sedan se att någon är upprörd och man
får en känsla av att han är aggressiv. Innan man vet ordet av det bryter ett
ljussabelslagsmål ut. Detta är verkligen inte något man väntar sig efter att ha sett
inledningen. Det känns för äkta för att det ska kunna hända. Effekterna är inte
särskilt övertygande men känslan i filmen är otrolig. [6]

6.3

Cloverfield

Detta är en storfilm från skaparna av serien Lost. Filmen utspelar sig genom en
personlig kamera. Allt börjar på en fest där man får bekanta sig med karaktärerna,
sedan bryter helvetet loss när ett gigantiskt monster attackerar staden. Mycket bra
gjord men man känner inte riktigt den speciella hemmavideokänslan. [7]

6.4

Blair Witch Project

Denna film handlar om några filmstudenter som åker ut i skogen för att göra en
dokumentärfilm om en legend. Det börjar bra och de gör en dokumentärfilm men
snart har de gått vilse i skogen och underliga saker börjar hända. Vi får följa allt
genom en kamera de har med sig och i denna film känns det faktiskt som att det är
på riktigt. Det är inga klyschiga repliker och inga heroiska insatser, bara
hjälplöshet. Detta smittar av sig på publiken, i alla fall på mig. [8]
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Verklighetsanknytning

För att få åskådaren att koppla denna film till verkligheten så mycket som möjligt
så kommer jag alltså att ge den effekten av en hemmafilm. Inledningen i filmen
antyder därför inte alls på att något hemskt eller övernaturligt kommer att hända.
Kameran skakar och ”flygaer” mellan skådespelarna så mycket att man inte kan
tänka annat än att det är en riktigt amatörmässigt filmad kärleksfilm. Detta bidrar i
sin tur till att de hemska effekterna som följer kommer att uppfattas som hemska
och bisarra. Det kommer förhoppningsvis att ta någon sekund för åskådaren att
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förstå att det är något iscensatt som inträffar på skärmen.
Filmen spelas in i HD, high definition. Jag har sedan ställt mig frågan om jag ska
rendera ut den i HD eller inte. Jag har kommit fram till att jag skall testa rendera ut
den både högupplöst och lågupplöst. Att jag vill testa en låg upplösning är för att
det inte är så vanligt att man filmar sina hemmavideos med en HD-kamera och att
detta då kommer vara en negativ effekt för mig.
Det är också viktigt att skådespelarna känns närvarande i vad som händer.
Effekterna måste därför såklart vara förutbestämda och skådespelarna måste vara
medvetna om var de olika effekterna kommer att äga rum. Skådespeleriet kommer
egentligen bara vara att personerna som medverkar bara är ”sig själva” under de
korta stunderna de syns i bild.
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Produktionsfaser

8.1

Pre-production

8.1.1

Planering

Förproduktions-fasen är en viktig och exakt del i ett filmarbete. Under denna fas så
planeras hela filmen och allt viktigt bestäms inför de kommande faserna. Under
denna fas är det väldigt viktigt att tänka på exakt allt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken utrustning kommer behövas?
Vilka personer kommer behöva vara inblandade?
Vilka skall skådespela?
Vart skall filmen spelas in?
Hur skall kameran röra sig?
När kommer allt att äga rum?
Hur löser jag trackingen?
Vilka problem förväntas vi stöta på?

Detta är bara några av de viktigaste frågorna som man måste fråga sig innan man
sätter igång.

8.1.2

Storyboards

En viktig del i förproduktionen är just att rita storyboards. Man kan aldrig vara nog
förberedd inför en filminspelning. Därför är det väldigt viktigt att den som ansvarar
för filmen redan innan inspelning verkligen tänkt igenom hur man vill att filmen
skall vara. För att sedan kunna berätta för resten av filmteamet hur filmen skall
filmas så ritas storyboards. Storyboards är en serie bilder som successivt visar det
man vill att kameran skall filma. En ny bild ritas för varje ny händelse som sker i
bild.
Även om man bara är några få medlemmar i filmteamet eller om man nu skulle
vara helt själv så är det fortfarande jätteviktigt att rita storyboards. För när man
kommer ut på fältet och skall filma så är det lätt att man får nya visioner eller idéer
om hur man skulle kunna göra scenen mer effektfull eller att man helt enkelt börjar
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avvika från grundidén. Att man då redan innan bestämt sig för hur det skall vara är
därför väldigt bra. [4]

8.1.3

Införskaffning av material

Detta är något som jag satte igång med direkt då man har kort tid på sig. Att skjuta
upp införskaffningen av materialet är samma sak som att skjuta upp hela
produktionen. Det är lätt att tänka att ”äh, det fixar vi sen” men det är alltid något
som är svårare att få tag på än man väntat sig och så vidare. Så det är viktigt att se
till att ha allt material så tidigt som möjligt.

8.1.4

Previs

Att göra en previs innan själva produktionen innebär att man gör en snabb
testfilmning innan filmningen för att se ungefär hur det kommer att se ut. Detta är
också ett bra tillfälle för den som filmar att testa göra scenen några gånger för att
sedan se hur det blev och samtidigt se vad som behöver ändras eller förbättras. [14]

8.2

Produktion

8.2.1

Filmning

Produktionen består egentligen bara av en del, inspelningen. Det är under denna fas
som förproduktionen sätts till test. Här är det av högsta relevans att man följer sitt
tidsschema så gott som möjligt.
Att filma är inte det lättaste. Även om det mesta känns bra innan så är det alltid en
annan sak att verkligen spela in. Det är detta material man kommer överarbeta i
post-produktionen och därför är det viktigt att det är bra. Är man den som
bestämmer över filmen så är det viktigt att ha sin vision klar och tydlig när man
sätter igång. Är det några oklarheter så ska de snabbt kunna redas ut. [1]

8.3

Post-produktion

Jag tar i detta fall upp alla de olika delarna i postproduktionen som jag vet att jag
kommer behöva använda mig av för detta arbete. Jag förklarar nu endast kort om
vad de betyder.

8.3.1

Tracking

I alla filmer som planerar att ha visuella effekter i en scen där kameran rör på sig
kommer att behöva använda sig av 3D-tracking. Detta är ett viktigt moment då
detta avgör hur snyggt de visuella effekterna kommer att ”sitta” på de filmade
materialet. Om vi tar som exempel en kamera som panorerar uppåt och vi vill sätta
in en 3D-stolpe framför kameran. Tracking-datat måste då vara någorlunda ackurat
för att stolpen ska se ut att vara där på riktigt. Om trackingdatat är ”off” så kommer
stolpen hoppa omkring ovanpå den filmade materialet och därför se ut som att den
är dåligt påklistrad.
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När man trackar tar man ut olika ”starka” punkter i det filmade materialet som
sedan skapar en 3D-rymd beroende på hur de ligger och rör sig i förhållande till
alla de andra punkterna man tar ut.
Det finns två olika sorters tracking. 2D-tracking och 3D-tracking.2D-tracking
används oftast för att få vissa saker att hålla sig till vissa punkter i en film, t.e.x när
man ska få en vis sak att hålla sig till en viss punkt på en film. 3D-tracking är det
som kommer beskrivas nedan och hädanefter benämner jag 3D-tracking som
”tracking”. Tracking kan kort och gott beskrivas som en omvandling från en vanlig
filmsekvens till en 3D-rymd. Tracking har den fina egenskapen att man importerar
ett filmklipp till sitt trackingprogram för att sedan leta upp fasta punkter i
sekvensen. De fasta punkterna rör sig olika i förhållande till varandra i filmen och
detta gör att programmet kan räkna ut hur kameran rör sig och i sin tur kan
generera en 3D-rymd. Punkterna man lokaliserar när man trackar kan vara precis
var som helst, en sten på marken eller fläck på väggen. Det viktiga är att punkten
inte rör på sig. Att tracka på toppen av ett långt grässtrå är alltså inte att föredra.
Ofta finns det en hel del acceptabla punkter i den verkliga scenen men ofta så vill
man själv styra över sina punkter själv. Då tar man till sig av något som heter
trackingmarkörer. Detta handlar om att man skapar egna markörer och placerar ut
där man anser att det är lämpligt.
Något som är väldigt viktigt när man filmar en sekvens som sedan ska trackas är
att kameran måste röra på sig. Står kameran bara still och kollar runt lite så klarar
inte ett trackingprogram av att räkna ut sådana saker som perspektiv. Då blir
kameran väldigt konstig och det blir svårt att göra något med det sedan. Kameran
måste alltså förflytta sig åt något håll, t.ex. i sidled för att skapa ett så kallat
”parallex”.
Tracking av en punkt gör till på följande sätt. Vid en lämplig bildruta i sin sekvens
så väljer man den punkt man vill tracka. Man placerar ut en sökruta som består av
två rutor. Den inre rutan sätter man kring den punkt man vill följa, man kan
begränsa sig rätt mycket så att man verkligen bara har punkten med lite kontrast
runt sig. Runt den mindre rutan har man en sökruta. Det är den som visar vilket
område kring den lilla rutan som kommer att söka efter punkten. Då filmsekvensen
antagligen rör sig så kommer även punkten att förflyttas över arbetsytan. Det är där
man har nytta av sin sökruta. Rör sig filmen lite så behöver sökrutan inte alls vara
stor men om de guppar rätt mycket så krävs en stor sökruta, annars kan punkten
hamna utanför sökrutan och detta medför att punkten inte hittas vid nästa bildruta.
Programmet jag använt för 3D-tracking är SynthEyes.

8.3.2

Modellering/Animering

Om man planerar att sätta in mer objekt i sin scen, till exempel ett monster, så
måste det modelleras och animeras. När man bestämmer hur ett monster skall se ut
så är det vanligt att man tänker igenom ungefär hur man vill ha det för att sedan
rita ner sitt monster på ett papper eller i ett digitalt ritprogram för att se hur de
skulle fungera. Det är viktigt att se till så att monster faktiskt ser ut att kunna finnas
i sitt sammanhang och att det inter ser malplacerat ut. Att det sedan animeras
betyder att 3D-monstret får ett skelett och sedan får ”liv” genom rörelser. Det är
svårt att förklara hela processen så kort på ett pedagogiskt sätt men det kan alltid
vara bra att ha referensmaterial för hur man vill att monstret ska röra på sig. Titta
gärna på djur.
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8.3.3

Rendering

Rendering är en term som är väldigt grundläggande att känna till när man pratar
om datorgrafik. Rendera betyder egentligen att datorn bygger ihop alla de element
man vill att ska bygga upp sin bild och skapar en bild eller sekvens av det.
Rendering i 3D betyder att renderaren bakar ihop allt som bygger upp din bild.
Den bygger upp alla färger, kollar hur ljuset från eventuella lampor i scenen kastas,
den räknar ut eventuella skuggor, reflektioner och allt annat man valt att ska finnas
med. Från Wireframe till en högkvalitétsbild. [15]
8.3.3.1 Rendering i lager
Att rendera en slutgiltig bild direkt från ett 3D-program är oftast väldigt
tillfredsställande då man direkt ser sitt resultat. Vill man sedan korrigera den bilden
eller sekvensen så är man väldigt begränsad till vad man kan göra. Vill man till
exempel dra ner på den mörka skuggan så kommer även allt annat mörkt i bilden
dras ner. Detta blir verkligen ett problem då man vill kombinera film och 3D då
man måste matcha materialet väldigt bra om man ska tro att det faktiskt är ”på
riktigt”. Det är då man verkligen kan dra nytta av renderingslager.
Med renderingslager så kan man dra ut olika renderingspass för allt som bygger
upp sin bild. Detta gör att om man då dragit ut ett skuggpass så kan man dra ner på
skuggorna utan att behöva dra ner på andra saker, tycker man att saker reflekteras
lite
Man kan egentligen dra ut hur många olika renderingspass som helst och ju mer
man vet vad man vill ha för resultat och hur man ska nå dit, desto mer specifika
pass kan man dra ut. Passen komponeras sedan ihop med att läggas på varandra
med olika blendingmodes.
8.3.3.2

Blendingmodes

Att använda sig av blendingmodes är väldigt standard inom 2D-scenen.
Blendingmodes handlar om att man ger ett specifikt lager eller nodträd en
egenskap om hur det ska visas över dess bakgrund. Alltså det bestämmer om de
ljusa partierna i bilden ska lysa upp på de underliggande eller om de mörka
partierna ska kasta skugga på bakgrunden. Det finns väldigt många blendingmodes
att hålla reda på men det finns vissa som används mer än andra. [9]
Vanliga blendingmodes och dess funktioner:
Multiply

Gör så att de mörka partierna i bilden den appliceras på kastar skuggor på dess
bakgrund. Denna tar inte hänsyn till färg, den tänker bara på varje pixels intensitet
och kastar olika hård skugga utifrån detta. Vita partier i bilden kastar ingen skugga
alls.
Detta blendingmode används flitigt när man ska lägga på olika renderingspass på
sin sekvens eller bild. Har man till exempel ett skugglager så är skuggorna i bilden
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mörka och de partier som inte ska ha några skuggor är vita. Man lägger då denna
bild/sekvens över de andra och ”multiplyar” den. [9]
Screen

Detta blendingmode har den motsatta effekten mot multiply. Den kastar alltså ljus
på sin bakgrund. Detta kan användas på väldigt många olika pass för att belysa
vissa delar och så vidare. Ett exempel är vid spekulärpass där man belyser till
exempel glatta delar på sitt objekt. [9]
Color

Detta gör ganska precis vad det låter som. Color betyder färg på svenska. Color
kastar alltså sin färg på dess bakgrund och bryr sig inte alls om att mörka partier
eller ljusa partier ska kasta ljus eller skugga. Är det blått på bilden man applicerar
detta på så lägger den en blå nyans på dess bakgrund. [9]
Overlay

Overlay kombinerar screen och multiply. De mörka partierna i lagret kastar skugga
på dess bakgrund medan de ljusa partierna ger ljus åt dess bakgrund. [9]
Soft/Hard Light

Dessa är olika versioner av overlay. Soft Light är inte alls lika hård som
overlay medan Hard Light är en hårdare version. [9]
8.3.3.3 Olika Rederingspass
Så länge man har gott om tid och inte är stressad med sitt arbete så kan man nästan
aldrig få för några renderingspass. Ju mer man har desto mer precist resultat kan
man få.
När man skapar renderingspass så är det inte bara hela scenen man bör fokusera
på. Att dela in olika objekt i olika renderingspass gör att man har mycket större
möjligheter att få en bra bild när man komponerar ihop den. Man kan ju alltid vilja
ändra på vissa skuggor i bilden medan man vill att andra ska vara oförändrade. Då
är det väldigt bra att ha delat in sin scen i olika redenderingslager.
Man kan egentligen bara hur avancerad man vill. Det jobbiga är att slutligen hålla
koll på alla sina lager.
I ett exempel har vi en scen med 6 separata objekt man vill ha speciella
renderingslager för. Sedan kanske vi vill att varje objekt ska ha 7 olika
renderingspass för att vi vill kunna komponera väldigt precist och då vissa lager
kräver att objekt från andra lager är med så måste vi även kunna maska bort dessa
objekt. Då måste vi också ha en alpha-mask som tar bort dessa. Då är vi uppe i 6 *
8 = 48 renderingspass att hålla reda på, Det är en hel del och då är det viktigt att
hålla reda på dem genom att sätta lämpliga namn på dem.
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Ett bra sätt att namnge sina pass är att först namnge vilket objekt det är, separera
med ett ”_” och sedan ange vilket pass det är. Har vi två objekt med två pass kan
de alltså förslagsvis heta:
enviroment_color
enviroment_shadow
dog_color
dog_shadow
Det finns många pass man kan använda sig av och här följer några vanliga pass.
Hur man går till väga för att uppnå dem kan du läsa under metod.
Color

Ett color pass visar endast vad varje objekt har för färg i bilden. Den tar vaken ut
skuggor eller andra typer av djup i bilden. Har man en boll som är röd så kommer
den att se ut som en helt röd 2D-cylinder efter rendering. Detta pass är inte
beroende av någon belysning.
Specular

Ett specular pass fokuserar på hur pass glatta ytorna i bilden är i förhållande till
scenens belysning. Har man till exempel en gummiboll som blir träffad av solljus
som kommer den att lysas upp väldigt mycket i den yta som reflekterar direkt mot
kameran medan andra ytor bara blir lite upplysta. Denna ger även en liten skugga
till ytor på objektet som inte är belysta särskilt mycket men kastar inga skuggor på
andra objekt. Detta pass är beroende av ljus och ger djup till objekten.
Diffuse

Ett diffuse pass koncentreras på djupet på enskilda objekt och vilka ytor som är
mer riktade mot kameran eller inte. Detta pass har ingenting med belysningen i
scenen att göra. Har vi till exempel en boll som har ett diffuspass på sig så kommer
kanterna vi ser alltid vara mörkare än mitten på bollen. Det spelar ingen roll från
vilken vinkel vi ser den, den kommer alltid att se likadan ut.
Motion blur

Motion blur är ett väldigt viktigt pass när det gäller att verkligen ge liv åt
någonting. När en kamera spelar in något som rör sig så är inte alltid allting så
skarpt. När slutaren på kameran är öppen och något inte står stilla så kommer
bilden att visa objektet i rörelse. Detta visar alltså objektet i oskärpa i den riktig
objektet rör på sig. [16]
Vill vi nu lägga på det i efterhand så är det inte som att dra ut vilket lager som
helst. Rörelsen kan inte symboliseras i färg eller gråskalor så i detta fall drar man t
en helt svart bild där objekten är ”motionblurrade” utan att vi ser dem samt att man
sparar vektorerna för hur de rör sig i bilden. Detta kan man sedan applicera på de
andra passen vilken medför att objekten ser ut att vara inspelade med kamera.
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Shadow

Detta är egentligen exakt vad det låter som, ett skuggpass helt enkelt. Områden i
bilden som är skuggade är helt vita och områden i bilden som är helt skuggade är
svarta. Där emellan kan man styra för hur mycket man vill att skuggan ska vara utsmetad. Denna är helt klart beroende på belysningen i scenen och om man vill kan
man dra ut separata pass för de olika lamporna.
Ambient occlusion

Ett ambient-occlusion pass är ett objektbaserat skuggpass som gör att objekten
kastar skuggor på varandra utifrån hur pass nära varandra objekten eller kanterna i
ett objekt är varandra. Om man kollar på en bild som är tagen i princip vart som
helst så ser man att i täta områden som inte klassas som ”öppna ytor” så är det
mörkare. Det kan vara allt ifrån där golvet möter vägen eller i hörn och så vidare.
Detta är vad ambient occlusion ger oss. [13] Den förhöjer realismen i bilden.
Denna är inte beroende av belysning i bilden.
Skulle vi taget ut ett ambient occlusion pass på en boll som ligger på golvet så
skulle vi få ut en svart skugga under bollen samt på golvet. Vi skulle inte få någon
riktning på skuggan och överdelen av bollen skulle vara helt vit.
Reflection

Detta pass ger oss inget annat än de reflektioner som visas på objektet. Skulle vi ta
ut ett reflektionspass på en boll liggandes på marken med bara svar ovanför så
skulle vi bara se det av marken som skulle reflekterats på bollen. Inget mer.
8.3.4

Komposition

Kompositionen är den del i produktionen som sätter karaktär på filmen. Det är här
allt material sätts ihop till ett slutgiltigt klipp. Det är även här som man kan göra så
att alla element i en sekvens får samma ”känsla” och färg. Med detta menar jag att
man ändrar alla element så som filmat material och visuella effekter så att det
passar ihop. Det man kan ändra på är i huvudsak färg och mättnad. Kompositionen
sker sekvens för sekvens så det är bra att bestämma sig för en speciell nyans redan
innan så att hela filmen får samma karaktär.
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Metod

Till en början gjorde jag en litteratursökning för att kolla hur pass mycket jag
kunde få hjälp av andra som gjort liknande saker samt för att kolla om någon i
huvud taget skrivit något om området. Jag kom ganska snabbt fram till att det inte
fanns något skrivet om detta. Det fanns såklart en hel uppsjö av artiklar om just
postproduktion och vad man bör tänka på när man filmar men några artiklar eller
övriga skriverier om min planerade ”specialeffekts-hemmavideo”. Jag insåg då att
jag var tvungen att kolla på liknande filmer och videos och försöka analysera vad
de gjort för att hjälpa mig på min väg. Det går att läsa om detta under rubriken
”Liknande projekt”.
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9.1

Plats

Jag visste direkt att vad jag än skulle göra så var det helt beroende av vilken
inspelningsplats jag valde. Jag var därför först och främst tvungen att sätta mig ner
och tänka igenom vad jag hade för val och möjligheter. Jag ville vara utomhus och
gärna på någon mer udda plats. Jag ville också att platsen skulle associeras med
saker man absolut inte kopplar ihop med specialeffekter. Att ha inspelningsplatsen
runt skolan eller i någon stad ville jag helst undvika. Detta trodde jag att skulle visa
rätt tydligt att det var en planerad shot och inget annat. Då jag kommer från
Bollnäs och har en stuga ute skogen så såg jag detta som ett gratis tillfälle att få
både människor och plats på samma gång, jag skulle nämligen fira påsk där.
För att min video skulle få lite uppmärksamhet ville jag att den skulle handla om
saker som folk faktiskt tycker om att kolla på på YouTube. Det handlar mycket om
katastrofer och annat hemskt. Jag visste att vi skulle ha med oss hundar till stugan
och att jag hade tillgång till en bra men oroväckande blöt is. Hunden skulle dö på
isen och något skulle ta den.
Till en början ville jag ha ett monster som kom upp ur isen och tog hunden men
handledaren tyckte att jag borde satsa på något som faktiskt skulle kunna hända.
Späckhuggare är ett väldigt smart djur som har väldigt många olika metoder för att
döda djur, så varför inte hitta på ett nytt sätt?
Min plan var nu att hunden skulle springa efter en pinne som kastas på isen och när
den väl kommer fram så dyker en späckhuggare upp underifrån och drar med den
ner.
Jag började att rita en storyboard men insåg att det var alldeles för mycket okända
faktorer för att veta exakt hur de skulle se ut. Jag valde istället att försöka
förbereda mig så mycket som möjligt inför vad som än skulle hända där på isen.

9.2

Tracking

9.2.1

Problem

Ett stort problem med min effekt-shot var att jag skulle filma den på en is. I vanliga
fall när ett shot som ska trackas filmas så filmas det i miljöer där det finns många
naturliga trackingmarkörer. Det vill säga att det ligger saker på marken som inte
rör på sig och att det finns saker på väggar och andra saker som finns i shottets
rymd. Åter till mitt problem. Som sagt så skulle detta filmas på en is. Problemet
var då att det varken fanns naturliga trackingmarkörer på marken för att ge nog
med kontrast mot isen. Naturligtvis kunde man urskilja diverse snöklumpar och
smuts på isen men de skulle försvinna direkt i motion-blur. Då det bara var en plan
is så fanns det heller inga markörer att tracka på i ”rymden”, d.v.s. ovanför isen. De
fanns inga väggar att filma emot, inga träd att sätta saker på o.s.v. Jag fick helt
enkelt tillverka egna markörer för att sedan placera ut dem över isen.
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9.2.2

Tillverkning

För att en trackingmarkör ska vara optimal så ska den sticka ut från sin omgiving
samt vara rik i kontrasten i förhållande till sin bakgrund. Jag skissade därför upp
allt det som utmärkte isen och gjorde sedan trackingmarkörer i dess motsats. Då jag
inte hade något att placera mina markörer på ovanför isen så insåg jag att jag
behövde två sorters trackingmarkörer, en som var i markplan som skulle ge mig ett
bra ground-plane. Jag behövde även en trackingmarkör som var ovanför marken
och som både behövde ge kontrast till isen och möjligtvis mot en mörk skog.
Isen var:
Vit
Nyanser av grå/blå
Runda former
Kanterna samt horisonten/skogslinjen är mörk
För trackingmarkörerna på marken/isen så valde jag att göra trianglar av vid
kartong. Den vita kartongen valdes för att den skulle smälta in någorlunda i isen.
Detta för att inte ge eventuella reflektioner vid nederkanten av markören. Ju fler
markörer desto bättre brukar man oftast säga. Jag klippte då ut tjugo stycken
markörer, detta för att kunna täcka en någorlunda stor yta utan att det skulle bli för
långt mellan markörerna men tillräckligt få för att det inte ska se alt för galet ut
efter jag klonat bort dom i komp, läs mer om detta under ”komposition”.
För att nu ge kontrast mot den vita isen så sprejades den övre halvan av markörerna
med en svart ”dulling-spray”. Denna spray har den fina egenskapen att den,
förutom sin svarta färg, tar bort överflödig glans och jobbiga reflektioner från
materialet. Detta är perfekt att ha på trackingmarkörer eftersom den hindrar
markören från att försvinna eller byta färg av reflektioner eller ljus.
Den svarta färgen gav nu alltså en väldigt bra kontrast mot den vita isen, den var
tjock nog i botten för att inte vicka fram och tillbaks i luften och den var vit i botten
för att undvika reflektioner i isen samt underlätta efterarbetet. Det enda som
saknades på dem var att de inte kunde stå själv på ett bra sätt. Detta löstes med
tjugo stycken långa spikar, en till varje markör, som fästes i markörens undersida.
Spiken fungerade som en pigg man kunde trycka ner i isen/snön och som gjorde att
markören stod stabilt.

Bild 1. Trackingmarkörer
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Markörerna som skulle stå upp var ett större problem. De skulle vara högt upp nog
för att ge trackingen en rymd att arbeta med men ändå inte sticka ut för mycket. Jag
visste heller inte om de skulle brytas av mot en mörkare bakgrund eller inte. Därför
kunde jag inte ge dom en mörk färg, samtidigt så kunde jag heller inte bara ge dom
en ljus färg då det inte skulle ge kontrast mot isen. Jag fick då göra en lösning för
detta. Jag klippte ut ett gäng cirklar ur den vita kartongen. Cirklar valdes i detta fall
för att jag inte skulle tracka på någon speciell kant, denna gång var det
mittenpartiet jag ville åt. Då den nu var vit gav den kontrast åt en potentiell mörk
bakgrund men inte mot isen. Därför gjorde jag en schablon i form av ännu en
cirkel. Jag kunde nu spreja en svart cirkel i mitten av den vita cirkeln som i sig gav
kontrast åt varandra. Detta medförde att jag hade den svarta cirkeln omgiven av den
vita kanten som gav en fin trackingmarkör vilken bakgrund den än hade.
Nackdelen med denna form av trackingmarkör har jag i efterhand fått reda på. Då
markören är rund så söker trackern efter dess kanter. Detta gör att då den hittar dem
så approximeras mitten och i sig gör att själva mittpunkten, som trackingen
slutligen använder i sin uträkning, flyter runt lite. När man sedan har flera sådana
trackingmarkörer medför det att markörerna får en viss differens mellan sig och
trackingen blir därför aningen felaktig. Detta är dock ett minimalt fel och märks
knappast. Det kan dock vara bra att göra rätt vid nästa tillfälle. Ett korrekt sätt att
utforma markören på är som bilden nedan.
Detta gör att man hela tiden lokaliserar mittpunkten och inte närliggande kanter.
Jag hade nu punkterna för själva markören men de behövde fortfarande stå upp en
bit från marken. Då de skulle sticka ut så pass mycket och hela tiden skifta
bakgrund så var jag inte riktigt säker på om jag skulle kunna få bort själva
”pinnarna”, därför var jag tvungen att välja någon pinne som faktiskt såg ut att
kunna existera på plats. Jag valde därför att sätta punkterna på blompinnar av trä.
De sticker inte ut allt för mycket från isen men de är stabila nog att ge stabilitet åt
punkterna i luften. De hade även perfekt längd.

Bild 2. Stående trackingmarkörer.
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9.2.3

Utplacering

Som jag tidigare nämnt så måste kameran röra sig tillräckligt mycket för att
trackingmarkörerna ska förflytta sig olika mycket i bild i förhållande till varandra.
Detta var väldigt viktigt att ha i åtanke då jag placerade ut markörerna.
Först och främst var jag tvungen att kolla igenom inspelningsplatsen och avgöra
vart ”olyckan” skulle inträffa. När jag väl hade bestämt det så kollade jag igenom
hur jag skulle filma det hela. Eftersom trackingmarkörerna måste förflyttas en hel
del i bild för att ge mig en bra tracking så var jag tvungen att förflytta mig en del i
bild under filmen. Vanligtvis så skulle man ha kunnat avklara denna förflyttning
innan det hela börjar (då klipper man bort rörelsen för den slutgiltiga filmen men
använder den för att tracka) men då jag ville ha ett lite längre klipp så fick jag helt
enkelt göra det under klippets gång. Jag kollade igenom hur jag skulle röra mig
några gånger innan jag placerade ut markörerna. Jag placerade sedan ut markörerna
så att de täckte en stor del av isen som skulle synas i bild. Jag fick även placera
några åt det håll jag skulle vända mig åt på slutet för att se till att allt skulle
försvinna från bild då. Jag behövde även placera ut mina nio trackingmarkörer som
stod upp från marken. Dessa hade som sitt största syfte att ge ett paralex i
trackingen och behövde därför bara placeras rakt framför kameran så att de syntes
när jag gjorde min ”gång” samt i den vinkel där späckhuggaren skulle vara synlig.
Jag placerade ut dem i rader om tre med någon meters mellanrum.
9.2.4

Tracking i Synth Eyes

När man ska tracka gäller det att bara importera det material som behövs och är
relevant för sin 3D-tracking. Då mitt klipp var någorlunda långt så fick jag klippa
ner det en del för exporteringen av själva tracking-klippet. Då jag i filmen börjar gå
innan själva effekten tar fart så satte detta som början, alltså när man ser alla
trackingpunkter men alldeles innan jag börjar vandra. När jag sedan gått och
späckhuggaren har slukat hunden så vänder ag mig om och börjar springa. Då det
inte finns något att varken tracka eller se när jag vänder mig om så är detta något
överflödigt som absolut inte behövs i min tracking. Mitt tracking-klipp slutar
därför alldeles när jag vänder mig om och precis när man varken kommer kunna se
späckhuggaren eller hålet i isen.
När trackingen var färdigställd så exporterades den som en scen till Maya. När man
exporterar från Synth Eyes så får man med en kamera med en så kallad imageplane. Denna gör att man kan kolla genom kameran i Maya och där igenom se hur
klippet ser ut och vart i klippet man är när man till exempel animerar.
9.2.5

Borttagning av trackingmarkörer

Trackingpunkterna som var spridda över hela isen fyllde verkligen sitt syfte men
om denna effekt-shot skulle verka trovärdig så kunde jag inte ha en massa svarta
trianglar spridda över isen. Ingen skulle förstå varför de var där och om något som
kan något om specialeffekter så skulle den direkt förstå varför de var där. Jag var
alltså tvungen att ta bort dom från filmen.
Detta är egentligen en komp-del av mitt arbete men då den innehåller 2D-tracking
och då jag använder mig att ett annat program än då jag kompar så har jag valt att
lägga den här. Vanligtvis använder jag mig av Eyeon Fusion 5.3 när jag kompar,
mer om det går att läsa under komp-delen. Hur som helst så är det ett nod-baserat
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kompositionsprogram. När jag nu skulle ta bort alla trackingpunkter så ville jag ha
en lagerbaserat kompositionsprogram då det är väldigt ”straight forward” att måla
i ett sådant program. Jag valde programmet Autodesk Combustion 2008 för
uppdraget. Min uppgift var alltså att med hjälp av ett penselverktyg klona bort alla
markörer på marken. Att ”klona” betyder att man väljer ett område på bilden som
har samma material som man vill ersätta något med, förslagsvis någonstans i
närheten av trackingmarkören. Man sätter då den punkten som källa för sitt
penselverktyg och när man sedan målar så målar man det som källan visar. Enkelt
och effektivt när man vill ta bort saker.
I bild 3 och 4 nedan ser man en före och efter-bild på när trackingmarkörerna
försvann.

Bild 3. Innan borttagning.

Bild 4. Efter borttagning.

När man sedan har målat över en punk så hanterar Combustion detta på ett väldigt
smart sätt och detta är en av fördelarna med ett lagerbaserat kompositionsprogram.
Då punkten redan är placerad där man vill att den ska vara på just denna bildruta
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så tar programmet för givet att punkten man vill tracka på ligger på samma ställe.
Så när man väljer att man ska tracka utifrån någon position så tar den de undre
lagren och har som källa. Det gör att punkten redan är markerad och det enda man
behöver göra är att välja hur stor sökrutan skall vara. Sedan är det bara att låta den
söka igenom bildruta efter bildruta. Självklart så finns det bildrutor där sökaren
missar och trackingen drar helt åt skogen. Då är det bara att pausa trackingen och
gå tillbaka till den bildruta där det blev konstigt och då flytta sökaren över
punkten. Sen är det förhoppningsvis bara att köra på igen. Jag gjorde detta på alla
mina tjugo mark-trackingmarkörar samt på toppen av några andra markörer. Jag
lämnade några för att man helt enkelt inte kommer att förstå att det är sådana
markörer.
9.2.6

Modellering

All modellering skedde i Autodesk Maya 2009. Maya är en väldigt generell 3Dapplikation som används mycket i specialeffekts-branchen. [10]
9.2.6.1

Is

Modelleringen av isen var inte särskilt problematisk att utföra. Jag kollade igenom
kameran för att se hur pass stor den behövde vara. Jag skapade då ett polygonplan.
Jag placerade det sedan på rätt plats. Jag använde sedan ett verktyg som heter
”split polygon tool”för att dela den i så många delar jag ville ha isen i. När det var
klart så behövde jag bara exportera varje del till ett eget objekt. Sedan markerade
jag alla objekt och använde verktyget ”extrude face” för att ge isen en tjocklek.
Jag gjorde rätt stora delar då jag inte orkade pilla med allt för små delar och för att
det ändå skulle gå så snabbt att man knappt skulle uppfatta dem. Jag hade också
hela tiden i åtanke att jag var under tidspress.

Bild 5. Isen, wireframe.

9.2.6.2 Hund
Anledningen till att jag behövde modellera en hund var för att späckhuggaren
måste få något i munnen när den kom upp ur vattnet. Jag gick till den bildruta då
hunden skulle övergå från ”filmad hund” till 3D-hund. Då modellerade jag upp en
väldigt enkel modell av den. Utifrån hur den såg ut på just den bildrutan.
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9.2.6.3 Späckhuggare
Då späckhuggaren var tvungen att faktiskt se ut som en riktig späckhuggare så
hade denna lite krav på sig. Jag använde mig av mycket referensbilder. Det hela
började med att jag gjorde en polygon-box och sedan arbetade mig fram tills jag
hade formen jag var ute efter.

Bild 6. Späckhuggaren, modell.

9.2.7

Texturering

9.2.7.1 Is och hund
För dessa objekt använde jag samma metod för att texturera. Då båda objekten
skulle efterlikna det vi redan såg på bild så kan man använda sig av att projicera
texturer direkt från kameran. Man väljer då att applicera en UV-mapp på den och
då väljer man ”planar projection”, där kan man välja att ta ”from camera” och då
kan man i efterhand ta den bildruta man är på och lägga den som textur.
9.2.7.2 Späckhuggare
Då jag skulle texturera späckhuggaren så var jag tvungen att göra lite
förberedelser. Då Späckhuggaren skulle vara snygg från många håll så kunde jag
inte bara ”lägga på en textur”, jag var först tvungen att dela upp späckhuggarens
yta så att jag kunde måla textur på en bild i photoshop.
Jag kollade då på en massa olika bilder på späckhuggare för att kunna veta hur jag
skulle måla texturen. Jag tog även in bilderna i photoshop och tog ut delar från
bilderna som passade. Det var alltså en hel del klippande och klistrande. Till sist
målade jag över allt så att det såg ut att passa in.
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Bild 7. Späckhuggar-textur.

9.2.8

Animation

9.2.8.1 Späckhuggare
Späckhuggaranimationen tog en del tid. När man ska animera något som
deformeras så måste objektet först riggas. Att rigga innebär att man sätter ett
skelett i objektet. Skelettet sätts utifrån hur objektet ska röra sig och då
späckhuggaren rör sig som en lång ”ryggrad” så satte jag ett långt skelett efter hela
späckhuggaren. Jag tilldelade sedan ”paddlarna” och underkäken eget skelett som
var bundet till ryggraden.
När man sedan ska animera den så måste man markera varje skelett-del för att få
den att röra på sig. För att undvika detta så satte jag kurvor runt varje del som
styrde över skelettet. Kurvorna var betydligt lättare att markera.
Jag kollade på mycket filmer på hur späckhuggare ser ut när de hoppar. Planen var
att späckhuggaren skulle bryta igenom isen för att sedan braka igenom och
försvinna ner i vattnet.
Jag kunde hela tiden kolla genom min kamera och se hur animationen skulle se ut.
Detta var ytterst hjälpsamt då jag kunde tajma upp-hoppet med kameraskaket.

9.2.8.2 Is
Min ursprungliga plan var att jag skulle använda dynamics i Maya för att få isen
att röra sig. Då jag inte hade så många delar och då jag verkligen behövde få isen
att röra sig på ett specifikt sätt så var jag tvungen att handanimera alla delar. Då
jag hade animerat späckhuggaren redan så kunde jag animera alla delar utifrån hur
späckhuggaren stötte i dem. Det var också väldigt simpelt att få dem att gunga i
vattnet efter att späckhuggaren försvunnit ner i vattnet.
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9.2.8.3 Hund
Hunden animerades på samma sätt som späckhuggaren. Då jag hade den
modellerad utifrån hur den skulle se ut på första bildrutan så kunde jag fortsätta
animera den bild för bild. Isen och späckhuggaren var redan animerad så hunden
rörde sig efter hur allt annat rörde sig och hamnade slutligen i späckhuggarens
mun.

9.2.9

Rendering

Renderingen av detta spektakel delades upp i väldigt många olika delar.
Anledningen till detta är att om man renderar ut objekt för objekt i en scen så får
man väldigt mycket kontroll på hur man vill att de ska se ut. Därför valde jag att
dela upp renderingen i fyra olika delar: späckhuggaren, isen, hunden och
vattenpartiklar.
Jag valde att ha Mental Ray som standard-renderare. Denna renderare är betydligt
bättre än mayas orginal-renderare och har mycket mer valmöjligheter som gör att
man får väldigt bra kvalité på sina bilder. Mental Ray är en produktionsduglig
renderare. [12]
För späckhuggaren och isen ville jag ha följande pass: color, specular, diffuse,
glance, shadow, alpha, ambient occlusion (ao) och motion blur (mb).
För hunden ville jag ha följande pass: color, specular, shadow, alpha, ao och mb.
För vattenpartiklarna ville jag endast ha: color, alpha och mb.
Anledningen till varför jag ville ha mer på just späckhuggaren och isen var för att
de är dem som sticker ut mest.

9.2.9.1 Lager
När man renderar i lager är några grundläggande saker som bygger upp hela
processen. Man väljer först vilka objekt man vill att ska vara med i
renderingslagret sedan trycker man på ”create new layer with selected objects” i
renderingsrutan i sidopanelen. Då har man ett lager men bara dessa objekt. Ger
man då nya material till objekten så gäller det bara för det lagret. Om man vill
ändra på befintliga texturer eller andra befintliga attribut så högerklickar man bara
på det man vill ändra och trycker på ”create layer override”. Detta betyder att det
du ändrar på bara ändras för just det lagret.
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9.2.9.2 Pass
Color

För att få ut detta pass skapade jag layer overrides för texturens diffus, ambient
color, specular och reflectivity. Ambient color och diffus tilldelades maxvärde,
specular och reflectivity tilldelades minsta möjliga värde.

Bild 8. Orca_Color

Specular

Till detta pass skapade jag en ny textur av typen Phong. Denna är mycket mer
glansig än den jag hade för den ursprungliga texturen (blinn). Texturen tilldelades
en grå färg, reflektonerna stängdes av, ambient color höjdes en del och resten
behöll sina ursprungsvärden.

Bild 9. Orca_Specular
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Diffuse

Till denna tilldelades en ny textur av typen Lambert. Lambert innehåller varken
reflektioner eller spekulärer. Den tilldelades en grå färg, ambient sättes till mitten
och diffusen sättes nästan till höjden.

Bild 10. Orca_Diffuse

Glance

Denna sättes upp på samma sätt som specular med den enda skillnaden att denna
innehåller en bump-map (som gör att ytan blir ojämn).

Bild 11. Orca_Glance

Alpha

Då denna skapades för varje objekt så infogade jag även alla andra objekt som kan
komma att komma i vägen för huvud-objektet. Huvudobjektet tilldelades en vit
Surface Shader medan alla andra tilldelas en svart Surface Shader. En Surface
Shader har den egenskapen att den varken har skuggor eller highlights som
standard. [11] Alltså får vi nu en helt svart-vit bild där huvudobjektet visas som en
helvit yta och resten visas som helsvart.
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Bild 12. Orca_Alpha

Ambient occlusion

Denna skapas genom att man ger objektet en svart Surface Shader och alla objekt i
närheten en transparant Surface Shader. Detta för att de måste vara med i lagret för
att ge skuggor åt objektet. Man lägger sedan in en Ambient Occlusion nod som
finns bland Mental Ray Noder. Noden kopplas sedan till Surface Shader'n som
Default.

Bild 13. Orca_AO

Motion blur

Denna skapas på ett lite speciellt sätt. Man måste först välja att rendera med
Maya Software, vilken textur man har på objektet spelar egentligen ingen
roll men för enkelhetens skull kan det vara bra att till exempel ha en
helsvart bild för att man ska skilja den från resten. Man går sedan in och
väljer att den ska påverkas av motionblur samt att man kryssar i ”Keep
motion vectors”. Detta gör att det vi ser på bilden inte spelar någon roll utan
att det är vad som finns i vektorerna som spelar roll.
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9.2.10

Komposition

När allt var färdig-renderat och jag hade det jag behövde för att gå vidare så
startade jag Fusion. Fusion är alltså det program jag kompade i.
När man kompar i ett nodbaserat program har man mycket stor frihet i hur man
vill bygga upp sin arbetsyta. Jag bygger upp objekt för objekt i en rad kronologiskt
från vänster till höger. Jag byggde alltså i detta fall upp de olika delarna för sig.
Jag började med ett träd där jag byggde upp isen, sedan hunden, sedan
späckhuggaren och till sist vattenskvätten.
Allt adderades successivt på bakgrundsklippet. Alltid när man lägger ihop saker i
Fusion så använder man en nod som heter ”merge”. Man kan då lätt välja vilket
klipp som är bakgrund och vilket som är förgrund. Merge-noden har också
blendingmodes vilket gör att man även använder denna när man sätter ihop sina
renderings-pass.
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Resultat

Resultatet blev en kort filmsekvens som nådde mitt mål rätt bra. Filmen visar en
kamera som filmar mot marken medan man hör en hund skälla. Kameramannen
säger åt en annan person att kasta en pinne åt hunden och säger att han ska få det
på film. Pinnen kastas och hunden springer efter den. När han tar pinnen går isen
sönder och upp kommer en späckhuggare som slukar hunden och ramlar ner i
vattnet igen. Kameramannen blir livrädd och börjar springa därifrån. Klippet
slutar.
Filmen finns att få tag på med denna länk:

http://www.filehosting.org/file/details/39717/LP_Orca.mp4
Bilder från klippet nedan.

Bild 14. Innan incidenten.
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Bild 15. Späckhuggaren kommer upp.

Bild 16. Hunden och späckhuggaren är borta.
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Diskussion

Jag tycker att detta arbete blev väl genomfört och att sekvensen som skapades blev
som jag förväntat mig. Sekvensen blev cirka tjugo sekunder och innehåller en
specialeffekt och det var det som skulle skapas. Om jag ska jämföra denna sekvens
med en specialeffekt från någon större film så ser jag helt klart denna sekvens
brister. Man ser tydligt på späckhuggaren att den inte är verklig samt när
späckhuggaren bryter sig igenom isen så syns det att det är konstgjort.
Att jobba intensivt med ett klipp såhär och att man hela tiden vet att man har press
och att man verkligen måste jobba med det gör att man tar till sig och läser på om
det man behöver kunna. Detta har medfört att jag nu känner mig mycket säkrare
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på just tracking, renderingspass och kompning.
Planeringen för projektet fungerade bra. Jag förberedde så gott jag kunde och mina
trackingmarkörer visade sig fungera hur bra som helst. Att jag inte ritade någon
storyboard kan visserligen tolkas som en miss men då jag insåg att jag skulle
behöva göra allting och då jag inte riktigt kunde säga exakt vart på sjön jag kunde
filma så var det bättre att förbereda sig på allt.
Det som var mest frustrerande under hela inspelningen var nog själva starten av
filminspelningen. Det var svårt att ta befäl över situationen och se till så att allting
fungerade. Att ett djur var inblandad i inspelningen var inte heller det enklaste. Det
var ju inte direkt en filmstjärna till hund men efter ett tag så hade den koll på vad
som krävdes.
Trackingmarkörerna som skapade fyllde sitt syfte. En miss var egentligen att jag
inte testade markörerna innan för att se om det skulle fungera. Jag hade trots allt
bara en helg på mig att spela in och om det inte hade fungerat hade jag behövt
komma på en ny idé och därmed vara tillbaks på ruta noll.
Kameran fungerade felfritt och då jag hade filmat med den innan så hade jag inga
problem med att få den bild jag ville ha.
Något jag borde ha gjort bättre var textureringen av späckhuggaren. Den blev
visserligen någorlunda lik en späckhuggare men jag fick aldrig riktigt till
spekulären på den. Alltså den blänkte aldrig riktigt som en blöt späckhuggare
borde ha gjort. Min blev med metallisk och det syns rätt väl att den inte är riktig.
Det som visar mest att filmen inte verklig är just när späckhuggaren och hunden
hoppar till. Det blir konstigt och det var en miss av mig vid renderingen. Jag såg
inte riktigt problemet att hunden inte var exakt ovanför förrän jag satt i Fusion och
kompade.
Kompen blev till slut i alla fall någorlunda bra och även fast resultatet inte blev
hundra procent övertygande så har jag uträttat ett bra komparbete. Det som var bra
var att jag fick ihop de olika delarna så pass bra utan att det ser galet ut.
Det som höjer detta projekt många steg är trackingen. Trackingen väldigt bra och
eftersom trackingmarkörerna även är bort-målade så ser jag verkligen hur folk kan
kolla på denna film och undra ”hur har han fått till trackingen?”.
Då trackingen och renderingen var min huvuduppgift så måste jag säga att jag
lyckats väldigt väl med detta examensarbete.
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