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Abstrakt 
 

I dagens visuella effekter är digital compositing en av de viktigaste processerna. 
Från att uteslutande ha utförts i 2D har digital compositing dock kommit att innebära 
en alltmer tredimensionell process. Det här arbetet reder ut begreppet 3D-
compositing och sammanställer vilka 3D-compositingtekniker som är vanligt 
förekommande. Ett urval av dessa tekniker tillämpas sedan i en egen effektsekvens. 
Slutsatsen blir att det är kombinationen av 3D-funkionalitet och 2D-compositing i 
samma program som är styrkan med digital compositing i 3D-miljö. 
Nyckelord: digital compositing, camera projection, Eyeon Fusion, Ayers Rock 
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1  Inledning 

En av de vanligaste processerna inom visuella effekter för film är att med hjälp av 
digital compositing kombinera det filmade råmaterialet med datorgenererat material 
(eng.: computer generated imagery eller ”CGI”) och/eller med annat filmat material 
[1][12]. Orsaken till att visuella effekter används i en film kan variera men beror för 
det mesta på att [12] det är för farligt, för kostsamt eller ibland omöjligt att filma 
någonting på riktigt eller med hjälp av specialeffekter. Således är syftet med det hela 
att skapa en illusion av att någonting är filmat på riktigt när det egentligen är skapat på 
digital väg i datorn [1][12]. 

Det kan vara värt att nämna att benämningen specialeffekter har, i takt med att 
digitala tekniker blivit allt vanligare i effektsammanhang, kommit att syfta mer på 
praktiska effekter som utförs under själva inspelningen (som pyroteknik och 
miniatyrer). Visuella effekter syftar specifikt på det visuella arbete som utförs under 
postproduktionen, efter det att inspelningen av filmen är klar [2][12][13]. 

Huruvida man inser att visuella effekter förekommer i bilden beror till stor del på i 
vilken utsträckning det används och hur väl arbetet är utfört [2]. I en katastroffilm 
eller i en film som utspelar sig helt eller delvis i rymden förstår man att allt man ser 
omöjligen kan vara filmat på riktigt men även i en dramafilm som till synes verkar 
vara helt effektfri kan visuella effekter ha använts för att skapa "osynliga" effekter - 
där man som tittare lätt kan tro att allt man ser är filmat på riktigt fast det inte är det. 

Digital compositing är en av de viktigaste processerna inom visuella effekter [1] 
eftersom det är under denna process som själva ”magin” äger rum, där alla olika 
bildkällor ska sättas ihop till en sömlös realistisk helhet. 

De etablerade teknikerna för att utföra compositing har inneburit att man i 
compositing-programmen uteslutande arbetat med bildsekvenser i en 2D-miljö men i 
takt med att programmen blivit mer avancerade har compositing kommit att innebära 
en alltmer tredimensionell process [14]. Denna rapport försöker reda ut vad det 
egentligen innebär att ”compa” i 3D. 

1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att reda ut vad själva begreppet 3D-compositing innebär, 
ta reda på vilka tekniker som är vanliga vid sådan typ av compositing och till sist 
tillämpa ett urval av dessa tekniker i en egen effektsekvens med hjälp av ett etablerat 
compositing-program. 

1.2 Frågeställning 
Kan arbete med 3D direkt i compositing-programmet vara till någon fördel istället för 
att göra allt 3D-arbete i renodlade 3D-program som exempelvis Autodesk Maya. 
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2  Teoretisk bakgrund 

2.1 Referensmaterial 
Till en viss grad har jag kunnat använda mig av tryckt litteratur men det visade sig 
snabbt att det inte finns så mycket skrivet specifikt om 3D-compositing. Min 
viktigaste källa har därför varit Internet. Framförallt olika forum, fallstudier och 
övningsvideos som specifikt går in på 3D-compositing. Både 3D-compositing-
tekniker i allmänhet och specifika lösningar i olika compositing-program. 

I forumtrådar där det är privatpersoner som har yttrat sig så har jag fått 
uppfattningen att de vet vad de pratar om. Särskilt eftersom olika personer har skrivit 
liknande fakta, ibland flera år emellan, och som även går att koppla ihop med fakta 
från andra källor. En del av dem är även moderatorer och/eller VIP-medlemmar på 
forumet samt länkar till sin personliga webbsajt där de har material som visar på högt 
kunnande inom visuella effekter. Detta gör att jag bedömer dessa forumkällor som 
tillräckligt pålitliga. 

2.2 Digital compositing i 2D-miljö 
Compositing innebär sammansättning av olika visuella element, eller bildkällor, till en 
enda bild. Så tidigt som i början av 1900-talet utfördes detta med olika optiska 
tekniker men sedan 1990-talet har digitala tekniker tagit över mer och mer och idag är 
det nästan uteslutande digital compositing som används [15]. I den här rapporten är 
det dock alltid digital compositing jag syftar på även om det bara står compositing. 

Ett visuellt element i en komposition kan bl.a. vara filmat material, CGI, en s.k. 
matte painting [19], stillfoto m.m. [15]. Det vanligaste är dock att filmat material 
kombineras med CGI [12]. 

2.2.1 Alfakanaler och matte 

Grundprincipen vid compositing är att alla bildkällor som ska läggas över en annan 
bildkälla innehåller en alfakanal [4][20]. Digitala bilder använder färgmodellen RGB 
med en färgkanal för rött, grönt respektive blått [3]. När en bild även har en alfakanal 
benämns det RGBA där A är alfakanalen. Alfakanalen är en inbakad gråskalebild som 
definierar varje pixels transparens i färgbilden. Svart motsvarar helt genomskinligt, vit 
helt ogenomskinligt och grånivåer där emellan motsvarar olika grader av transparens 
[3]. Figur 1 visar ett enkelt exempel på detta. 

En annan benämning på alfakanalens funktion är matte, en engelsk term som 
ungefär uttalas ”mät”. Inom compositing används ofta den benämningen vilket 
nödvändigtvis inte behöver syfta på alfakanalen i en bild. En matte är helt enkelt en 
gråskalebild som används för att definiera var i en bild en operation ska utföras [3]. 
Oftast är ändamålet att göra delar av en bild transparenta [16] (som är fallet med en 
alfakanal) men även verkningsområdet av filter och verktyg såsom färgkorrigering och 
gaussisk oskärpa kan avgränsas med en matte [5]. Vid exempelvis gaussisk oskärpa 
kommer bilden bara bli oskarp där motsvarande pixlar på matte-bilden är vita. 
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Figur 1. A: Bakgrund och förgrund. B: En matte skapas som definierar vilka delar av 
förgrunden som ska var transparenta. Schackbrädet visar de transparenta områdena 

 C: Förgrunden lagd över bakgrunden . 
 
 
Utöver alfakanalen så kan flera bildkällor även kombineras med hjälp av olika 

blandningslägen. Vilket innebär att olika matematiska beräkningar används för att 
blanda varje pixel i den överliggande bilden med varje i pixel i den underliggande 
bilden (Figur 2). Att kombinera bilder med blandningslägen kräver inte en matte [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Exempel på olika blandningslägen. A: Multiply. B: Screen. C: Difference. 
 

2.2.2 Arbetsflöden 

Det finns två olika typer av arbetsflöden inom digital compositing – nodbaserat och 
lagerbaserat. 

I ett nodbaserat arbetsflöde utgörs varje bildkälla, filter och verktyg av en nod. 
Kompositionen byggs upp genom att noderna förgrenas i den ordning som olika 
operationer ska utföras, som i ett flödesschema. Komplexa kompositioner kan bestå av 
ett nodträd med flera hundra noder men som ändå är relativt enkelt att överblicka 
eftersom det tydligt syns hur allt är ihopkopplat. Noder kan grupperas och man kan 
zooma in och ut i arbetsmiljön beroende på hur stor överblick man vill ha. 

Varje gång två bilder ska kombineras används en sammanfogningsnod där man 
väljer vilken av de två bilderna som ska hamna ovanpå den andra. 

I ett lagerbaserat arbetsflöde utgörs istället alla delar av kompositionen av lager 
som staplas på varandra. Vilken ordning allt ska utföras i beror alltså på den ordning 
som lagrena är staplade. En lagerbaserad arbetsmiljö lämpar sig bäst för s.k. motion 
graphics (rörlig grafik) och enklare kompositioner men blir svår att överblicka vid mer 
komplexa kompositioner eftersom listan med lager blir väldigt stor och svår att 
överblicka i jämförelse med ett nodbaserat arbetsflöde. 

A 

B C 

A B C 
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De populäraste compositing-programmen för filmproduktion tillämpar ett 
nodbaserat arbetsflöde. 

2.3 Vanliga compositing-tekniker 

2.3.1 Chroma key 

I de fall där CGI ska integreras med filmat material innehåller redan det datorgenerade 
materialet en alfakanal eftersom den genereras automatiskt av datorprogrammet som 
det är skapat i [5]. Om det däremot är tvärtom eller om filmat material ska integreras 
med annat filmat material måste en matte skapas mer eller mindre manuellt. 

Chroma key är en compositing-teknik som isolerar de områden i en bild som har en 
specifik färg och används ofta inom filmproduktioner för att göra delar av det filmade 
materialet transparent [17] (Figur 3). Detta åstadkoms genom att skådespelare och 
andra föremål filmas med en blå eller grön fond bakom sig, s.k. bluescreen respektive 
greenscreen. Under postproduktionen isoleras de blå eller gröna områdena i bilden och 
görs transparenta vilket frilägger de objekt som ska användas för compositing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. A: Bakgrund. B: Förgrund filmad i en greenscreen-studio. C: En matte 
genererad från förgrunden med chroma key. Överflödiga delar i bilden som är utanför 

duken exkluderas med en enkel markering av dessa områden, s.k. garbage matte. 
 D: Förgrunden aningen färgkorrigerad och lagd över bakgrunden. 

 

2.3.2 Rotoscoping 

Om ett objekt i det filmade materialet inte kan friläggas med hjälp av chroma key så 
måste rotoscoping användas [6] (Figur 4). Orsaker kan bl.a. vara att en skådespelare 
har rört sig utanför bluescreen- eller greenscreen-duken eller att en duk av olika skäl 
inte har använts överhuvudtaget. 
Oavsett ändamålet är rotoscoping en mödosam process som innebär att exempelvis en 
skådespelare måste friläggas manuellt genom att noggrant göra en markering – eller 
mask – längs med skådespelarens siluett [6]. När skådespelaren rör sig måste 
markeringen flyttas och formas om för att följa med i rörelsen, ibland bildruta för 
bildruta beroende på hur regelbunden siluetten och rörelsen är. 

A B 

C D 
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Figur 4. A: Filmat material. B: Rotoscoping i form av en markering längs med bilens 

siluett. C: Resulterande matte. 
 

2.3.3 Motion tracking 

Motion tracking är en teknik som används för att spåra en punkt som rör sig i en 
bildsekvens genom att bildruta efter bildruta detektera var punkten förflyttar sig [8]. 
En punkt i en bildsekvens som används för motion tracking kallas för tracking-markör 
[8].  

Användningsområden för motion tracking kan exempelvis vara att byta ut bilden 
på en TV-skärm. Alla fyra hörn på skärmbilden spåras och en ny bild läggs över den 
gamla där motsvarande hörn på den nya bilden kopplas till de spårade hörnen. 
Resultatet blir att skärmbilden byts ut och att den nya bilden rör sig med TV-skärmen. 

2.4 Match moving 
Om CGI ska integreras i det filmade materialet och kameran inte är stilla så måste 
match moving användas [10]. Match moving är 3D-tracking och utförs i ett separat 
program medan motion tracking är 2D-tracking och utförs i ett compositing-program. 

Det går till så att flera tracking-markörer i en bildsekvens spåras och sedan 
analyseras hur de förflyttar sig i förhållande till varandra. Tracking-programmet 
försöker med analyseringen att räkna ut perspektivförändringar i bildsekvensen genom 
att detektera parallax [19]. Parallax är det uppenbara fenomenet av djup som uppstår 
när föremål som är längre ifrån kameran rör sig långsammare i bilden än föremål som 
är närmare kameran p.g.a. perspektiv. 

Med tracking-markörer placerade på olika avstånd från kameran kan tracking-
programmet rekonstruera kamerans rörelse i 3D och skapa en virtuell kamera med 
samma rörelse. Det är viktigt att kameran rör på sig tillräckligt mycket för att tracking-
programmet ska klara av att rekonstruera rörelsen. 

Den rekonstruerade kamerarörelsen används sedan när det skapas CGI för att det 
renderade materialet ska matcha in i det filmade materialet. 

2.5 Matte painting 
En matte painting är en bakgrundsbild av ett landskap eller en omgivning som skapats 
på konstgjord väg för att det skulle vara för dyrt eller omöjligt att filma det på riktigt 
[19]. 

Traditionellt utfördes det genom att man målade på en matt glasskiva (matte 
betyder just matt på engelska) men numera har man helt övergått till digitala bilder. 
Matte paintings används flitigt inom film och skapas genom en kombination av 

A B C 



 
 

    
 
 

  6
  
  

 

fotografier, 3D-modeller och målning med ett digitalt ritbord (Figur 5). 
Ändamålet är ofta att skapa en set extension där delar av det filmade materialet 

kombineras med en matte painting. En set extension är ett tillägg eller förändring av 
miljön i bilden. Exempelvis göra ett hus några våningar högre eller förvandla en stad 
till efterspelet av en kärnvapenattack eller en naturkatastrof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Matte painting skapad med en kombination av fotografier, 3D-modeller och 

målning [21][22][23]. (Bild från http://www.rochr.com) 

3  Digital compositing i 3D-miljö 

Utöver compositing i 2D-miljö har flera compositing-programvaror även stöd för 
compositing i 3D-miljö, s.k. 3D-compositing. Det händer att uttrycket missuppfattas – 
att man tror det syftar på compositing av 3D, alltså att man integrerar CGI med filmat 
material med hjälp av 2D-compositing. Det ska alltså skiljas på compositing av 3D 
gentemot compositing i 3D. 

Enkelt uttryckt innebär det att man arbetar i en 3D-miljö med 3D-objekt direkt i 
compositing-programmet. Vilken grad av 3D-funktionalitet som olika compositing-
program tillhandahåller varierar från program till program. Vissa program har endast 
stöd för 2.5D-compositing, vilket är en väldigt begränsad form av 3D-compositing, 
medan vissa program har mer utbyggd 3D-funktionalitet. Även graden av ”äkta” 3D-
compositing varierar mellan program men gemensamt är att de klarar av mer än bara 
2.5D-compositing. 

3.1 2.5D-compositing 
2.5D-compositing, som även kallas för multiplane compositing eller 2.5D-projektion, 
innebär att ett antal 2D-bilder placeras framför en kamera i en 3D-rymd med ett visst 
avstånd mellan varje bild. Syftet är att skapa en illusion av en tredimensionell värld 
fast det bara är platta bilder genom att animera kamerans position i exempelvis sidled 
eller djupled (Figur 6). 
Eftersom målet inom compositing ofta är att uppnå realism så lämpar sig denna teknik 
bäst för små kamerarörelser. Risken är annars att det blir så mycket parallax att det 
syns att det bara är platta bilder och inte någon geometri. 

  

http://www.rochr.com
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Figur 6. A: Fyra stillbilder. B: Bilderna placerade framför varandra i en 3D-rymd med 

en kamera framför. C: Kameran placerad längst till vänster. D: Kameran förflyttas åt 
höger. Effekten av parallax syns tydligt på huset och bergstoppen. 

 
I exemplet ovan blir effekten den samma som i många äldre TV-spel av typen side-

scroller där det skapas en illusion av djup genom att olika delar av bakgrunden rör sig 
i sidled i olika hastigheter. Super Mario World och Donkey Kong Country-trilogin till 
spelkonsolen Super Nintendo är exempel på spel som använder sig av den tekniken. 

Det som definierar 2.5D, både inom spel och digital compositing, är det faktum att 
det inte är tredimensionella objekt (med volym), utan bara platta bilder som föreställer 
tredimensionella objekt. Därför kallas det 2.5D-compositing även fast bilderna är 
placerade i en 3D-miljö. 

3.2 ”Äkta” 3D-compositing 
”Äkta” 3D-compositing innefattar mer avancerade tekniker än bara platta bilder och 
en kamera. Graden av 3D-funktionalitet varierar som sagt från program till program 
men är inte i nivå med renodlade 3D-program som exempelvis Autodesk Maya, vilket 
heller inte är avsikten. Fokus ligger istället på sådana arbetsuppgifter som av olika 
orsaker lämpar sig bättre att göra direkt i compositing-programmet men som tidigare 
bara kunnat utföras i 3D-program. 

Ett compositing-program med väl utbyggd 3D-funktionalitet tillhandahåller 
geometri, lampor, diverse verktyg för att deformera geometri, projicering, enkel 
texturering av geometri och möjlighet att importera data från 3D-program. Även 
möjligheten att skapa partikelsystem förekommer. 

3.2.1 Projektion 

En teknik som används flitigt inom 3D-compositing är projektion, (eng.: camera 
projection eller camera mapping), vilket innebär att en bild appliceras på geometri 
med projicering. Figur 7 illustrerar principen för projektion. 

A B 
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Man skiljer på 3D-projektion och 2.5D-projektion. 2.5D-projektion är som sagt en 
annan benämning på 2.5D-compositing eftersom det kan ses som att bilderna 
projiceras på platt geometri. 3D-projektion är dock äkta projektion eftersom man kan 
projicera på geometri med volym medan 2.5D-projektion endast applicerar bilder på 
platt geometri. Om det bara står projektion syftar jag alltså på 3D-projektion. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.  A: En stillbild. B: Enkel geometri i en 3D-rymd. C: En projektor som projicerar 
stillbilden har placerats framför objekten. 

 
En mer praktisk användning av projektion är att utifrån en bild skapa lågupplöst 

geometri (med få polygoner) som föreställer motivet i bilden och sedan projicera 
bilden från en lämplig placering (Figur 8). För att detta ska bli korrekt används 
perspektivet i bilden som underlag för hur geometrin och projektorn ska placeras samt 
vilken bildvinkel projektorn ska ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8. A: Enkel geometri (här visad i wireframe-läge). B: Projektorn är placerad så att 

ytorna i stillbilden från figur 7 projiceras korrekt på geometrin. Den vita ytan 
representerar himlen och är inte en projektion.  

 
I de fall där ett fotografi används som bildkälla (som i exemplet ovan) så är projektorns 
korrekta placering den placering som den riktiga kameran hade när fotot togs. 

Nu kan vi animera en kameras position och få en mycket mer realistisk sekvens än 
som är möjligt med 2.5D-projektion (Figur 9).  

A 

B C 

A B 



 
 

    
 
 

  9
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. A: Kameran placerad intill väggen. B: Kameran förflyttas bakåt och vinklas åt 
vänster. 

 
Dock så finns det även här vissa begränsningar. Kameran kan givetvis inte titta åt 

ett håll där det inte finns någon projektion utan måste hållas inom projektionens 
gränser. Kamera bör heller inte titta på en yta som i stillbilden är i för snävt perspektiv 
eller för långt bort. Ju snävare perspektiv och ju längre bort något i stillbilden är, desto 
mer förvrängd blir nämligen projektionen av dessa delar. Detta skulle märkas väldigt 
tydigt om kameran i figur 9 skulle flyttas fram och vändas mot den bortre 
garageporten. 

Det måste också övervägas hur enkel geometrin ska vara beroende på vad bilden 
föreställer. 

3.2.2 Deformering av geometri 

Compositing-program med 3D-funktionalitet har inte stöd för modellering av 
avancerad geometri. Ofta tillhandahålls bara enkla geometriska objekt som kub, 
cylinder, sfär etc. Dock så finns det ofta stöd för deformering av geometri med b.l.a. 
olika typer av omformningar (bend, twist, taper etc.) och med discplacement. 
Omformning innebär att ett objekt exempelvis böjs eller vrids runt som om det vore 
gummi medan displacement förflyttar alla vertices i ett objekt längs deras normal 
utifrån en s.k. height map eller displacement map (Figur 10). Större modifieringar 
kräver högre polygontäthet på objektet för att inte resultatet ska bli ”kantigt”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. A: Ett plan med hög polygontäthet. B: En height map. C: Planet modifierat med 
displacement utifrån height map-bilden. 
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3.2.3 Importering 

Möjligheten att kunna importera saker som geometri, kameror och lampor från 3D-
program som exempelvis Autodesk Maya är väldigt användbart. När exempelvis 
composting-programmets egna funktioner för skapande av geometri inte är tillräckliga 
kan man importera mer avancerad geometri som är skapat i ett 3D-program. 

Det är också vanligt att man importerar en kamera som skapats med match moving. 
Ibland finns det även stöd för importering av lampor. 

3.2.4 3D matte painting 

Matte paintings är som sagt ett vanligt inslag inom filmproduktion och har traditionellt 
skapats för tagningar där kameran är stilla. Med hjälp av 2.5D- och 3D-projektion är 
det dock numera vanligt att även skapa matte paintings för tagningar där kameran rör 
sig, s.k. 3D matte painting. 

Det bästa scenariot är att det redan från början är bestämt om en matte painting ska 
skapas för en rörlig tagning och i så fall även vilken typ av projektion som ska 
användas – 2.5D eller 3D. Om 3D-projektion är det som kommer användas så är det 
smidigt att först skapa geometrin och rendera ut en wireframe-bild från det håll som 
bilden ska projiceras ifrån. Denna wireframe-bild kan nämligen användas som mall 
när matte paintingen skapas så att man slipper arbetet med att passa in projiceringen 
från scratch efter att matte paintingen skapats. 

Oftast används en kombination av både 2.5D- och 3D-projektion eftersom det för 
vissa delar av bilden räcker med 2.5D. Om matte paintingen exempelvis föreställer ett 
berglandskap så behöver inte bergen längst bort i fjärran projiceras på geometri 
eftersom det är så långt bort att det knappt blir någon parallax. 

3.2.5 Kombinera 2D- och 3D-composting 

Att utföra compositing i en 3D-miljö innebär inte att man slopar 2D-miljön och gör 
allting i 3D. 3D-compositing utförs tillsammans med 2D-compositing i ett och samma 
nodträd där varje nod antingen är en 2D-operation eller en 3D-operation. 

Vid exempelvis 3D-projektion existerar bildkällan som en 2D-nod och kopplas till 
en projektor som är en 3D-nod. Allting som läggs till i 3D-mijön; geometri, kamera, 
lampor etc. är en egen 3D-nod i nodträdet. För att rendera ut en bild av det man skapat 
i 3D-miljön används en 3D-renderingsnod som genererar en 2D-bild som i sin tur kan 
kopplas till andra noder i kompositionen. 

4  Metodbeskrivning 

För att undersöka 3D-compositing närmare skapade jag en effektsekvens som 
tillämpar ett urval av de 3D-compositingtekniker som är vanliga.  

4.1 Val av program 
En viktig aspekt av arbetet var valet av compositing-program. Det två program på 
marknaden som verkar tillhandahålla mest 3D-funktionalietet är The Foundry Nuke 
och Eyeon Fusion, båda nodbaserade. Efter att i stora drag ha jämfört de två så 
bedömde jag deras 3D-funktionalitet som snarlika, båda programmen är representativa 
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för 3D-compositing. Eftersom jag har mest erfarenhet av Fusion så blev det mitt val. 
Fusion har haft 3D-compositingmöjligheter ända sedan version 5 som släpptes i 

augusti 2005 och innehåller, utöver konventionella 3D-compositingmöjligheter, ett väl 
utbyggt 3D-partikelsystem. Den senast versionen av Fusion är 5.3 och släpptes i april 
2008. 

4.2 Idé till effektsekvens 
Ett viktigt krav på effektsekvensen var att den givetvis skulle ge mig orsak att 

tillämpa Fusion’s 3D-funktionalitet. Därför var det inte helt lätt att utforma en idé 
innan jag hade uppnått en tillräcklig kunskapsnivå i 3D-compositing och hur det 
tillämpas i det compositing-program jag valt. 

Efter inläsning i ämnet och en del inledande övningar i Fusion fick jag en idé att 
utifrån ett fotografi av klippformationen Ayers Rock i Australien skapa en snabb 
kameraåkning upp mot toppen av klippan till en person som befinner sig där. 

Min första bedömning var att använda 3D-projektion med ett plan för marken, ett 
för klippan och ett för himlen. När kameran väl kommit upp på toppen skulle andra 
bildkällor användas för klippmarken. 

Hur personen på toppen skulle integreras hade jag inte klart för mig vid det här 
stadiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Uluru, även känd som Ayers Rock, är en stor klippformation i centrala 
Australien. Denna stillbild fick utgöra grunden till min effektsekvens. 
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5  Effektsekvens 

5.1 Projektion av fotografi 
Det första som gjordes var att sätta upp en enkel komposition på det sätt som jag hade 
planerat med 3D-projektion (Figur 12). En kamera placerades på samma position som 
projektorn och animerades så att den svepte över landskapet och upp mot toppen 
av klippan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Det första stadiet av arbetet med effektsekvensen 

Flera saker behövde åtgärdas direkt. Himlen som är delvis täckt av klippan gjordes 
till en egen textur i Photoshop med kloningsverktyget. Istället för projicering så 
applicerades den på geometrin som en textur. 

Eftersom kameran åker så längt fram och perspektivet på marken är i så snäv 
vinkel i fotografiet så blev det extrema förvrängningar på marken ju närmare klippan 
kameran kom. Detta löstes med en satellitbild över området som färgkorrigerades för 
att passa in. Den projicerade marken övergår till satellitbilden efter en bit in i 
landskapet. Illusion av dis vid horisonten skapades med en enkel övertoning. 

Efter dessa förändringar såg det ut som i Figur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. 3D-miljön med satellitbild av omgivande terräng, ny himmel och 
”övertoningsdis” vid horisonten. 
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Det märktes även väldigt tydligt att ett platt objekt för klippan inte fungerade något 

bra eftersom det syntes att det bara var en platt bild när kameran kom nära. Klippan 
måste alltså projiceras på geometri med volym som föreställer klippan. 

5.2 Displacement av klippan 
Metoden för att skapa geometrin till klippan fick bli displacement eftersom det då bara 
behövs en height map och jag behöver inte modellera något som måste importeras från 
ett 3D-program. 

Det första jag testade var att skapa en height map utifrån klippans siluett i 
satellitbilden. Height mapen gjordes sedan oskarp för att kanterna skulle vara lätt 
sluttande och inte utgöras av branta stup. 

Detta visade sig dock inte vara en bra lösning eftersom geometrin måste vara exakt 
så hög och ha samma siluett som klippans siluett sett från projektorn för att 
projiceringen ska passa in på geometrin. 

Istället tog jag in fotografiet i Photoshop och skapade en height map på ett speciellt 
sätt som visade sig ge ett bra resultat (Figur 14). Jag gjorde även småförändringar av 
height mapen senare med Fusion’s egna målningsverktyg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. A: Height map. B: Resulterande displacement. 

5.3 Integrering av greenscreen-sekvens 
För integrationen av en människa på toppen valde jag en greenscreen-sekvens som jag 
och en klasskompis hade filmat tidigare (Figur 15). Från början var det tänkt som en 
temporär lösning och att jag senare skulle byta det mot något mer intressant, nu så låg 
bara personen ned och rörde sig knappt. Det slutade dock med att jag behöll den. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 15. Greenscreen-sekvensen som valdes för integrering på toppen av klippan. 
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5.3.1 Friläggning 

Chroma key användes för att frilägga personen i bilden, samt en garbage matte för att 
ta bort sidorna om greencreen-duken. Jag blev även tvungen att använda rotoscoping 
på vissa besvärliga delar av golvduken som var skuggade. Detta gick dock relativt 
snabbt eftersom personen är helt stilla förutom högerhanden som rör sig en aning. 

5.3.2 Placering i 3D-miljön 

Sekvensen placerades nu som ett platt objekt på toppen av klippan. Eftersom kameran 
bara har en liten rörelse framåt när den väl kommit upp till toppen så blir det ingen 
nämndvärd parallax vilket gör att ett platt objekt räcker för det här ändamålet. 

5.3.3 Förbättring av integrering 

För att få sekvensen att passa in i miljön färgkorrigerade jag bilden och målade även 
dit skuggor, högdagrar och färgstuds från marken för att matcha ljusförhållandena 
(Figur 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. A: Originalet. B: Efter färgkorrigering samt målning av skuggor, högdagrar och 
färgstuds från marken. 

5.4 Marken på toppen 
Eftersom kameran skulle till toppen av klippan där kvaliteten på projektionen var 
obefintlig behövdes någon annan bildkälla för marken där. Även här använde jag mig 
av en högupplöst satellitbild (Figur 17) som färgkorrigerades för att passa in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Satellitbild av marken på Ayers Rock. 

Vid det här laget såg toppen ändå väldigt orealistisk ut eftersom texturen av 
marken bestod av längsgående skåror men som nu var helt platta. Lösningen var att 
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använda samma satellitbild som displacement och även göra marken på toppen 
överlag mer ojämn. 

Displacement på toppen utgörs av två geometrier. Ett väldigt högupplöst plan för 
området direkt runt om personen och precis framför kameran samt ett mindre 
högupplöst plan för resten av marken som är längre bort. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18. A: Tidig version utan marktextur på toppen. B: Marktextur tillagd. C: Marken 

mer ojämn men ingen displacement. D: Slutgiltiga versionen med displacement. 

5.5 Efterbearbetning 
En sista bearbetning gjordes på det renderade materialet med bl.a. färgkorrigering 
samt införande av skärpedjup (med personen i fokus), linsförvrängning och filmbrus i 
ett försök att tillföra mer realism (Figur 19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. A: En renderad bildruta före efterbearbetning. B: Samma bildruta med utförd 

efterbearbetning. 
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5.6 Den färdiga sekvensen 
Slutresultatet finns upplagt på webben på följande adress: 
http://www.vimeo.com/7032277 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 20. Några bildrutor från den fyra sekunder långa effektsekvensen. 

 

0 sek. Vissa efterbearbetningar blir synliga 
först när kameran når toppen, såsom 
skärpedjup och färgkorrigering. 

0,7 sek. När kameran färdas över landskapet 
blir förvrängningen av projiceringen gradvis 
större men döljs lite av rörelseoskärpa. 

1 sek. Projiceringen övergår successivt till en 
satellitbild av omgivande terräng. 
 

1,3 sek. Rörelseoskärpa hjälper till att dölja 
skarven mellan marken och klippan. 
 

1,5 sek.  
 

1,7 sek. Kameran färdas först mot klippvägen 
för att sedan åka upp ovanför den. 
 

2,1 sek. Marken på toppen blir gradvis synlig 
ju närmare kameran kommer. 
 
 

3 sek. Väl på toppen bromsar kameran tvärt in 
till en väldigt låg hastighet den ”sista metern”. 
 
 

http://www.vimeo.com/7032277
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Figur 21. Det slutliga nodträdet som utgör kompositionen med de olika delarna 
grupperade för bättre översikt. Samtliga delar förutom den längst till vänster slutar med 
en 3D-nod som sedan kopplas samman. Noderna längst till höger är efterbearbetningar 

som utförs på de renderade bildrutorna. 

6  Diskussion och slutsats 

Efter att ha skapat en effektsekvens som tillämpar 3D-composting kan jag konstatera 
att det är kombinationen av 3D-funktionalitet och 2D-compositing i samma program 
som är styrkan. 

Om samma effektsekvens hade skapats i exempelvis Autodesk Maya hade 
fortfarande mycket arbete behövt göras i ett compositing-program. Allt förarbete 
(exempelvis chroma key) som sker innan bildkällorna placeras i 3D skulle behöva 
sparas ner till bildfiler och därefter laddas in i 3D-programmet. När 3D-arbetet sedan 
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renderas ut så måste man tillbaka in i compositing-programmet för att utföra 
efterbearbetning. Om någon större ändring måste göras så repeteras processen. 

Så ja, det är definitivt en fördel att kunna arbeta med 3D direkt i compositing-
programmet, just eftersom allting då kan utföras i ett och samma program.   

I nuläget ersätter dock inte compositing-program 3D-program när det kommer till 
mer avancerad 3D-funktionalitet såsom polygonmodellering, rigging, avancerad 
texturering och animering, eller rendering av exempelvis ambient occlusion eller 
global illumination. I dessa fall måste exempelvis Autodesk Maya ändå användas. 

Specifikt i Fusion var även avsaknaden av vissa detaljer i 3D-arbetsflödet som jag 
tagit förgivet i Maya. När man arbetar i en 3D-miljö med flera objekt bör det vara 
möjligt att på ett enkelt sätt centrera kameran på ett specifikt objekt (som i Maya görs 
med tangenten F). I Fusion finns ingen sådan funktionalitet vilket innebär att kameran 
manuellt måste placeras i en godtycklig betraktningsvinkel – ett onödigt tidskrävande 
moment. 

Hanteringen av pivot-punkter är sämre utbyggd än vad jag hade förväntat mig. Om 
man har förflyttat, roterat och skalat ett objekt och sedan vill förflytta pivot-punkten så 
förändras rotation och skalning som redan är utförd relativt till pivot-punktens nya 
position. Lösningen är att använda en transform-nod varje gång som pivot-punkten ska 
förflyttas vilket inte är särskilt smidigt. Det finns heller ingen funktion för att centrera 
pivot-punkten i objektet, något som många gånger kan vara önskvärt. 

Kamerans near clip plane, kan i Fusion sättas till lägst 0,05, vilket inte i det här 
fallet inte var tillräckligt eftersom kameran kommer ganska nära marken på toppen av 
klippan. Fusion’s dokumentation förklarar det med att renderingsartefakter uppstår om 
det skulle gå att ställa in ett lägre värde men att många 3D-program använder olika 
metoder för att kringgå sådana problem. I Fusion måste man helt enkelt skala upp hela 
3D-scenen så att 0,05 blir ett förhållandevis mindre värde i situationer där near 
clipping blir ett problem. 

Utöver ett fåtal av sådana här bristfälligheter så är det väldigt smidigt med 3D-
funktionalitet direkt i compositing-programmet och det finns helt klart stor potential 
med den kombinationen. 

Något som visar på att denna utveckling kommer att fortsätta är kommande version 
av Fusion (version 6), som tillhandahåller ytterligare 3D-funktionalitet; procedurella 
shaders, uv-mapping, depth of field, stereoskopisk rendering och en hel del annat.  

Lite ironiskt så tillhandahåller nya versionen av Autodesk Maya (2010) 
compositing-funktioner, vilket kan ses som ett svar på compositing-programmens 
ökade integrering av 3D-funktionalitet och en tendens till att det blir mer allt-i-ett-
lösningar. 

3D-compositing känns som ett naturligt steg i utvecklingen inom visuella effekter. 
Genom att tillhandahålla viss 3D-funktionalitet direkt i compositing-programmet blir 
3D och digital compositing inte lika segregerat och bidrar generellt till ett effektivare 
arbetsflöde och snabbare resultat. 
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