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Abstrakt

Syftet  med  detta  arbete  var  att  skapa  en  animationsvänlig  rigg.  En  karaktär 
modellerades,  riggades  och  animerades  med  hjälp  av  Maya  2009/2010. 
Bakgrundsinformation om andra riggar presenteras och en viktig del av bakgrunden 
är förekomsten av mulitlevelriggar samt exempel på vad som kännetecknar en bra 
rigg.  Riggen  består  av  flera  nivåer  av  animationskontroller,   nödvändigheten  av 
denna  typ  av  uppsättning  utvärderas.  Animationen  är  en  kort  cartoon-style 
animation. Riggen utvärderas med hjälp av professionell feedback.
Nyckelord / Keywords: Animation, animationsvänlig, rigg, rigging, multilevel, 
cartoon, 3D, Maya.
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1 Inledning

Examensarbetet är fokuserat på skapandet av en animationsvänlig rigg som sedan 
används för att skapa en kort animation. Jag har valt detta ämne eftersom det är 
svårt att skapa en bra rigg, och det finns mycket få vetenskapliga artiklar inom 
ämnet. Syftet är att utvärdera användarvänligheten i riggen när den användas för 
att  utveckla  animationer.  Jag  tar  reda  på  hur  man  undviker  komplikationer  i 
animationsstadiet redan vid utvecklingen av riggen och dokumenterar och utvärderar 
de riggingmetoder som använts samt får en professionell kritisk granskning av den 
färdiga riggen.

Till  projektet  skapas en så bra och animationsvänlig rigg som möjligt.  Andra 
riggar  studeras  och  dokumentationer/rapporter  som gjorts  inom ämnet  rigging och 
animation undersöks för att  få reda på vilka fallgropar som är viktiga att  undvika. 
Därefter skapas en kort animation med hjälp av min rigg som sedan utvärderades. Jag 
har använt mig av kontakter jag har inom rigging- och animationsbranschen för att få 
relevant feedback på min rigg samt  de metoder jag använt mig av.

1.1 Animationsvänlighet

För  att  underlätta  så  mycket  som möjligt  för  animatören  så  bör  en  rigg  vara  så 
animationsvänlig som möjligt. En animationsvänlig rigg definieras av att animatören 
känner att riggen inte motarbetar honom/henne och av att den är smidig att använda.

Vad man bör undvika [2]:
• Förvirrande interaktion.

Exempel:  Animatören  tar  tag  i  en  karaktärs  hand,  drar  handen  åt  vänster, 
varefter handen åker åt höger.

• Svårt  att  hitta  animationskontroller  (eng.  Animation  handles/controls). 
Exempel:  Animatören  vill  röra  på  en  karaktärs  huvud,  men  kan  inte 
animationskontrollen.

• En rigg som får animatören att tänka mer på det tekniska än på det artistiska. 
Allting som är onödigt komplicerat leder till sådant beteende.
Exempel: Animatören vill utföra en handling, men förstår inte hur han skall gå 
tillväga, eller måste göra för många olika saker för att få ett lyckat resultat.

• När  riggen  leder  till  psykiska  eller  fysiska  skador.  Till  exempel  att  behöva 
trycka på för många knappar, eller röra på musen onödigt mycket.

• En rigg som tvingar animatören att kompromissa med sina idéer på grund av 
vad riggen är, eller inte är, kapabel att göra. Detta är antagligen den svåraste 
biten  för  en  riggare,  att  förutse  vad  som kommer  att  krävas  av  riggen  när 
animatörerna väl arbetar med den.

Vad som kännetecknar en animationsvänlig och bra rigg [2]:
• Den är enkel att använda och den känns logisk att arbeta med.
• Riggen har ett genomgående beteendemönster.

Exempel: Att dra högerhanden uppåt leder till att högerhanden åker uppåt. När 
man sedan vill animera vänsterhanden så åker den också uppåt när man drar 
den uppåt, istället för att den åker nedåt, eller åt vänster, eller beter sig på något 
annat oväntat och förvirrande vis.

• Animatören skall ha tillgång till alla de kontroller han behöver för att kunna 
göra det han vill.
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Om till exempel riggen för en svans låter animatören sköta hela svansen med en 
enda kontroll  så kan det  vara väldigt  svårt  att  få svansen att  positionera sig 
exakt där animatören vill. Det är viktigt att inte överdriva mängden kontroller, 
fast det är ännu viktigare att se till att det finns tillräckligt med kontroller för att 
man skall kunna utföra de animationsmoment som behöver göras.

• Riggen skall vara snabb att använda.
• Riggen skall erbjuda en eller flera metoder för animatören att ändra den mängd 

detaljrikedom som visas på skärmen.
Att blocka ut en animation av en karaktär vars tunga (exempelvis) består av en 
miljon polygoner är inte särskilt effektivt eller användbart. Multipla detaljnivåer 
och  en  eller  flera  ”animationsriggar”  är  mycket  bra  att  ha.  En  typisk 
animationsrigg har ingen smooth-bind (se 7.2 begreppsdefinitioner)  utan bara 
en sticky-bind till olika kroppsdelar, och är dessutom ofta ituskuren så att man 
tydligt kan avskilja vilka kroppsdelar som är bundna till vilka ben.

1.2 Bakgrund

1.2.1 Historisk bakgrund
Den första 3D animerade kortfilmen var Luxo JR (1986) [5] Skapad av Pixar Studios. 
Den första animerade långfilmen var Toy Story (1995) [6] även den skapad av Pixar. 
Efter dessa två genombrott har det bara fortsatt, allt snabbare, och idag översköljs vi 
av nya animerade kortfilmer och långfilmer av alla dess slag. Riggarna har även de 
utvecklats fort, nya typer av constraints har uppfunnits, och man har hittat nya sätt att 
automatisera och förenkla riggingprocessen.

En constraint är en funktion som på ett eller annat sätt skapar ett samband mellan 
två object. I Autodesk Maya 2009 så är till exempel en Parent Constraint en constraint 
som skapar en förälder-barn relation mellan två objekt. Detta leder till att attributen i 
föräldern automatiskt överförs till barnet. Om till exempel förälder-objektet förflyttas 
tio steg i x-led, så flyttas även barnet tio steg i x-led. Dessa typer av funktioner är 
centrala och vitala för all rigging, eftersom rigging handlar om att skapa verktyg som 
animatörerna kan använda sig av för att flytta på en modell på olika vis.

Alla riggare föredrar  olika typer  av riggar,  vissa vill  ha mer  control  curves,  andra 
mindre. Vissa använder aldrig IK, andra hela tiden. Vissa tycker om när saker fungerar 
automatiskt, andra vill ha full kontroll över allting. Det är svårt att tillfredsställa alla, 
men man kan göra mycket för att komma så nära som möjligt. I stora produktioner 
med  många  olika  karaktärer  är  det  speciellt  viktigt  att  skapa  riggar  som fungerar 
logiskt och liknar varandra så mycket som möjligt för att underlätta för animatörerna 
[1.  sid.  9-11].  I  skapandet  av filmen Narnia hade de många  olika djur som skulle 
animeras. För att kunna skapa så animationsvänliga riggar som möjligt, så kom man 
på  ett  system  för  att  återanvända  olika  kroppsdelar.  Man  skapade  13  stycken 
grundkroppsdelar,  som  alla  fungerade  på  samma  sätt.  I  och  med  detta  kunde 
animatörerna lära sig att animera till exempel en Centaur, och sedan gå över till att 
animera en häst utan att behöva lära sig mer än hur hästens nackkontroller fungerar.

Ökad detaljrikedom ger mer komplicerade grafiska användargränssnitt, speciellt när 
det gäller till exempel aniktsriggar. Om man skall animera för hand och inte använda 
sig av en automatiserad lipsync, så blir det ofta väldigt många olika kontroller att hålla 
reda på.

Till Narnias Aslan, använde de sig av 75 st olika blendshapes. Enligt författarna till 
Narnia  artikeln  så  hade  många  av  deras  animerare  och  leads  tidigare  jobbat  med 
karaktärer där ansiktsriggen bestått av tusentals blendshapes. Tusentals blendshapes i 
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en rigg är inte animationsvänligt, och att hålla reda på alla dessa och kunna animera på 
ett effektivt sätt är mycket svårt. Riggingteamet bakom Aslans anisktsrigg lyckades få 
ner  antalet  blendshapes  till  75  stycken,  och  delade  upp  det  antal  kontroller  som 
animatörerna kunde använda sig av i tre olika nivåer av komplexitet. En grundnivå, en 
finslipar  nivå,  och  ytterliggare  en  nivå  där  de  hade  nästan  obegränsade 
skulpteringsmöjligheter. Tanken var att man skulle kunna spendera ungefär 90% av 
sin  animationstid  i  grundnivån,  och  sedan  gå  ner  när  man  behövde  de  där  sista 
tweakingmöjligheterna [1. sid. 9 - 22].

Det systemet tilltalar mig, och jag skulle vilja skapa en liknande rigg, om än inte 
begränsat till ansiktet på en karaktär. Jag vill utveckla en rigg som är användarvänlig, 
animationsvänlig,  men  som  ändå  erbjuder  möjligheten  att  gå  in  och  göra  små 
komplicerade saker manuellt. Mitt mål är att riggen skall vara angenäm att använda. 
Den skall generera kreativitet och animationsglädje. Till filmen Surf's Up [3] så ville 
regissörerna skapa en film där animatörerna verkligen kunde ha roligt med sitt jobb, 
och många shots var upplagda som fria scenarion där animatörerna fick spelrum att 
glänsa och låta handlingen drivas av animationen. Ett sådant upplägg ställer stora krav 
på  en  rigg,  eftersom minsta  begränsning  i  riggen  hämmar  den  fulla  kreativiteten 
och/eller leder in den på nya banor. Om det till exempel är extremt svårt att utföra en 
viss handling med hjälp av riggen, och det inte finns ett manus som säger att denna 
handling  måste utföras,  så är  det  troligt  att  animatören väljer  att  göra något  annat 
istället. De behövde skapa riggar som var snabba, och resonerade som så, att snabbhet 
och manuell kontroll fick gå före häftiga funktioner och automatisering.

Det finns många saker som skiljer en bra rigg från en dålig, och alla dessa saker går 
att  sammanfatta  under  ett  begrepp,  nämligen  animationsvänlighet  (se  1.1 
Animationsvänlighet)

1.2.2 Teknisk bakgrund

En rigg är ett verktyg för animatörerna. Ett verktyg som de använder sig av för att 
animera och den simplaste av riggar kan bestå av till exempel en kontroll som man 
kan ta tag i och flytta omkring ett objekt med. Anledningen till att man inte vill ta tag i 
själva  objektet  och  flytta  runt  det  är  att  i  mer  komplicerade  riggar  behöver  man 
separera modellen från riggen för att sedan kunna binda modellen till skelettet och få 
mjuka deformationer. Skelettet är riggens stomme, och det som allting kretsar kring. 
Skelettet är uppbyggt av ben och leder mellan ben. Riggaren manipulerar, begränsar, 
och driver lederna på olika sätt för att få benen i skelettet att bete sig på ett önskvärt 
sätt när de rör på sig. För realistiska animationer (det vill säga då en karaktär inte skall 
kunna göra någonting som den inte skulle kunna i verkligheten) så använder man sig 
ofta av begränsningar för att hindra lederna från att vrida benen i onaturliga vinklar. 
När  animationen  inte  skall  vara  realistisk  så  vill  man  gärna  ha  möjlighet  att  få 
karaktären till att utföra rörelser som den inte borde kunna göra i verkligheten. Detta 
uppnås genom att riggen tillåter till exempel stretch (se 7.2 begreppsdefinitioner) av 
armar och ben, och att det i FK (se 7.2 begreppsdefinitioner) läge finns möjlighet att 
till  exempel  rotera armbågen åt  fel  håll.  Ett  skelett  i  riggingsammanhang är sällan 
anatomiskt  korrekt  uppbyggt  enligt  en  människas  eller  ett  djurs  riktiga 
skelettuppbyggnad. Det finns speciellt tre huvudanledningar till detta.

1. Det blir onödigt många ben.
När till exempel skelettet till en mänsklig arm byggs, så är det inte nödvändigt 
att  ha två ben för att  få en naturlig twist  av underarmen när man vrider på 
handleden. Det går att rotera ett ben istället och fortfarande få samma visuella 
effekt.

2. Man behöver fler ben för att få mer realistiska deformationer av modellen.
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Detta är vanligast vid leder mellan ben där mycket stor rörlighet är möjligt. Till 
exempel ett knä som tillåter rotation i nästan 180 grader. Ben i Maya roterar 
kring en fast punkt, en led (eller joint som det heter på engelska). Detta gör att 
deformationen blir  mycket  skarp mellan två ben.  För att  motverka detta och 
skapa en mjukare deformation så använder man sig ofta av en extra joint i till 
exempel knäna. Figur 1 och 2 nedan illustrerar detta ytterliggare.

Figur 1. Deformation av geometri.

Figur  1  består  av  två  olika  typer  av  leder  som fått  två  likadana  modeller 
bundna till sig. Dessa har sedan deformerats med hjälp av skelettet. Figur 1 är 
uppdelad i tre små bilder ((a),  (b) och (c)) som var och en beskriver olika 
stadier i deformeringen. Det vänstra objektet i varje bild består av en enkel led. 
Det högra objektet består av en dubbelled.

Figur 1(a) visar lederna helt utsträckta. 
Figur 1(b)  visar  en böjning motsvarande 90 graders vinkel  åt  vänster. Det 
vänstra  objektets  led är  roterat  90 grader,  medan det  högra  objektets  leder 
endast är roterade 45 grader var. Eftersom varje ben i en skeletthierarki följer 
med sin förälder så blir den slutgiltiga rotationen av objektet 90 grader även 
för det vänstra objektet.

Figur 1(c) visar hur långt lederna kan böjas innan de når den kritiska gräns 
då objektet krockar med sig själv.

Figur 2. Deformation av geometri
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I den vänstra bilden kan man se hur det vänstra objektet börjar gå in i sig 
själv väldigt  mycket,  och det faktum att  leden roterar runt  en enda punkt 
börjar  bli  tydlig.   I  den  högra  bilden  har  objektet  till  höger  roterats  180 
grader, men har fortfarande en fin realistisk böj vid sin led.

3. För  att  få  bättre  deformationer  när  modellen  animeras  så  placerar  man  ofta 
benen annorlunda jämfört med hur de sitter i verkligheten. Ryggraden på en 
människa är ett bra exempel på detta. Benen i ryggen sitter i verkligheten långt 
bak mot ryggen, men man flyttar ofta fram benen mer mot mitten av modellen 
för att få jämnare deformation.

Man  använder  sig  av  skeletthierarkier  när  man  riggar,  med  det  menas  att  alla 
skelettdelar  är  rangordnade  och  har  speciella  relationer  till  varandra.  Benen  i  ett 
pekfinger börjar till exempel inne i handen och slutar i fingerspetsen. Maya rangordnar 
detta så att det första benet är förälder (det vill säga: driver transformation, rotation, 
och skalning) till nästa, som i sin tur är förälder till nästa och så vidare. Detta gör att 
när man roterar det första benet så följer de andra med.

Det finns olika sätt att manipulera detta hierarkiska förhållande, bland annat med 
hjälp av IK (se 7.2 begreppsdefinitioner) och constraints (se 7.2 begreppsdefinitioner). 
Det är riggarens jobb att se till att manipulationen av skelettkedjorna sker på ett sådant 
sätt att animatören får ett så smidigt verktyg att jobba med som möjligt.

Skelettet  används  sedan  för  att  driva  deformationen  av  en  eller  flera  modeller. 
Riggaren  kan  använda  sig  av  olika  metoder  för  att  bestämma  hur  modellen  skall 
deformeras  vid  varje  led.  En  av  metoderna  som  nästan  alltid  används  kallas  för 
Weighting.  Detta innebär att  man för varje vertex (se 7.2 begreppsdefinitioner) på 
modellen bestämmer hur mycket varje ben skall influera röreslen av denna vertex. För 
att underlätta för riggaren så kan man i Maya använda sig av weight painting (se 7.2 
begreppsdefinitioner) för att i 3D måla ut hur mycket varje ben influerar olika delar av 
modellen direkt på modellen.

För att underlätta för animatören skapar riggaren kontroller som animatören kan 
använda sig av för att animera skelettet.
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Figur 3. Animationskontroller

Dessa kontroller bör vara enkla och diskreta,  och egentligen inte lika utsirade som 
kontrollerna ovan.  Det  handlar  om tycke och smak från animatörens sida,  men de 
flesta föredrar enklare kontroller som tjänar sitt syfte och inte är överdrivna.

För att en modell skall deformeras snyggt krävs det att den är uppbyggd på ett bra sätt. 
Man strävar efter att få en så bra topologi (se 7.2 begreppsdefinitioner) som möjligt. 
En bra topologi är en sådan som ger snygga deformationer när skelettet deformerar 
modellen. Olika typer av delar på en modell  kräver olika typer av topologi för att 
deformeras  snyggt  och ofta  försöker  man  få  alla  edgeloops och faceloops (se  7.2 
begreppsdefinitioner) att följa till exempel muskulatur och leder på ett sådant sätt att 
inga överflödiga polygoner  uppstår  i  modellen.  Fler  polygoner  ger mer  detaljerade 
modeller, men blir även mer krävande för allt (till exempel datorerna) och alla som 
skall  arbeta  med  modellen.  Komplexiteten  i  weight-paintingen  (se  7.2 
begreppsdefinitioner)  ökar,  det  blir  svårare  för  texturerarna att  texturera  modellen, 
animatörerna får  en trög och seg rigg att  arbeta  med  eftersom den kräver  mycket 
datorkraft och datorerna tar lång tid på sig att rendera den färdiga produkten. Dagens 
krav  på  3D grafik  kräver  högupplösta  modeller  för  bland  annat  feature  films  och 
fotorealistiska reklamfilmer medan spelindustrin är lite snällare på den fronten (även 
om  kraven  ökar  allt  eftersom  persondatorerna  utvecklas  och  blir  mer  kraftfulla). 
Problemet  med  långsamma  renderingstider  löser  man  genom  att  köpa  fler  och 
kraftfullare datorer. Men det finns en gräns för hur kraftfull en dator kan bli, och för 
att göra det möjligt för animatören att arbeta med en smidig snabb och bra rigg så 
brukar man skapa en lågupplöst modell för själva animationen. Animatören ser alltså 
inte alla gånger exakt hur den slutgiltiga deformationen kommer att se ut, men får ett 
ungefärligt resultat  av den lågupplösta modellen. Denna lågupplösta modell  är ofta 
uppdelad vid varje enskild joint och sedan satt som barn till den jointen. Detta ger en 
rigg med en modell som inte har en weightpaint men som ändå duger för animatören 
att animera med. Detta gör att riggaren kan jobba med weighting parallellt med att 
animatören  animerar.  Ifall  riggen skall  inkludera  muskelsystem så  gör  man  nästan 
alltid på det här sättet eftersom muskelsystem tar längre tid att sätta upp ordentligt, 
och det finns sällan tid att göra muskler och weighting helt färdigt innan animatören 
kan börja arbeta.

1.3 Frågeställningar

Frågeställningar att svara på under och efter riggningsprocessen:

• Hur  många  skeletthierarkier  är  nödvändiga  för  att  kunna  skapa  tre  
kontrollnivåer?

• Vilken metod är lämpligast vid skapandet av karaktärens ryggrad?
• Finns det ett behov av en seamless IK-FK blend?

Frågeställningar att svara på efter att animationen är färdigställd:

• Är riggen användarvänlig  utifrån de kriterier  som nämns  under  rubriken  2.1  
Animationsvänlighet?
Målet är att skapa en användarvänlig rigg utifrån de kriterier som nämns i 2.1  
Animationsvänlighet. Det kommer att vara en pågående process under arbetets  
gång  att  korrigera  eventuella  brister  med  riggen,  för  att  uppnå  ett  optimalt  
resultat.

• Hur mycket använde jag mig av de olika nivåerna av kontroll som riggen erbjöd?
• Var riggen enkel att använda?
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• Är riggen så pass bra att en uppladdning av den för fritt användande under en  
Creative Common License är möjlig? Det finns inget för bra i detta fall, riggen 
kommer inte att bli kommersiell. Om den skall finnas tillgänglig skall den finnas 
tillgänglig för alla.

Riggen kommer att ställas inför en del tester under animationsprocessen. Bland annat 
skall  den  klara  av  all  form  av  squash  and  stretch,  enkla  facial  expressions,  och 
mänskliga rörelser.

2 Material och metod

Programvara som använts för skapandet av 3D material:

Maya 2009
Modellering, rigging, animation och lipsync.

Blender 2.49b
Shading, rendering, texturering och compositing.

Jag modellerade först en enkel karaktär, som var simpel, men ändå tjänade sitt syfte. 
Efter det riggade och animerade jag den. Riggen är en multilevel rigg. Den skulle ha 
tre olika nivåer av detaljrikedom, och motsvara de tidigare nämnda kriterierna för en 
bra rigg, men den blev en aning förenklad.

Det första steget var att modellera en karaktär. Det viktigaste i detta stadium är att den 
är ren och har ett bra upplägg för att deformeras snyggt. Detta åstadkoms genom att 
man  har  genomgående  edge-  och  faceloops  i  hela  karaktären.  Huvudet  är  mer 
komplicerat än själva kroppen, eftersom antalet möjliga deformationer i ansiktet skall 
vara så många fler än till exempel deformationerna i skarven mellan en axel och en 
arm. Det är viktigt att det finns tillräckligt med geometri i ansiktet för att klara alla 
dessa  deformationer.  Samtidigt  är  det  viktigt  att  det  inte  är  för  mycket  geometri 
eftersom att ju mer geometri man arbetar mer, desto mer komplicerat är det att finslipa 
deformationer. Detta gäller enbart om man utgår från att det antal vertices man har att 
jobba med är konstant genom hela produktionen.

Det  andra  steget  var  att  rigga  karaktären.  Först  så  gällde  det  att  testa  olika 
metoder som kan fungera för olika kroppsdelar, till exempel ett test för hur man skall 
göra en stretchy-leg. Mitt mål var att hela karaktären skall vara stretchy [4], det vill 
säga att  man skall  kunna sträcka ut  och trycka  ihop kroppsdelarna mer  än vad en 
människa  kan  göra  i  verkligheten.  När  väl  testerna  var  klara  så  började  en  lång 
riggingprocess. Denna bestod av att först bygga minst tre stycken skeletthierarkier för 
hela kroppen. För detta projekt trodde jag först att det skulle behövas minst en till, 
möjligtvis två, och kanske så mycket som sex eller sju stycken skeletthierarkier till. 
Men det visade sig inte behövas.

Det första skelettet  är ett  Inverse Kinematics (eller IK) skelett.  Ett  IK system 
fungerar som så, när det är applicerat på till exempel ett ben, att animatören kan ta tag 
i foten på karaktären, lyfta foten uppåt, och få en naturlig medföljning av knäleden, så 
att  den också lyfts  uppåt.  Precis som ett  riktigt  ben skulle bete sig.  Denna typ  av 
beteende kallas för Inverse Kinematic eftersom man tar tag i foten men rör på hela 
benet.  Ett  skelett  är  hierarkiskt  i  grunden.  Det  vill  säga:  Rör  på  låret  så  rör  sig 
smalbenet  också  eftersom smalbenet  sitter  fast  i  låret,  men  IK  låter  oss  röra  på 
smalbenet  och få låret  att  röra  på  sig,  och därmed ge en inverterad rörelse.  Detta 
skelett och dess kontroller kommer att användas mycket vid animation av till exempel 
benen på karaktären.

8



Det andra skelettet är ett Forward Kinematics (eller FK) skelett, detta fungerar 
enligt skelettets hierarkiska lagar, och om man rör på till exempel smalbenet i detta 
skelett så kommer inte låret att röra på sig. Däremot så kommer foten att göra det, 
eftersom foten sitter fast vid smalbenet.

Det tredje skelettet är ett skelett som inte drivs manuellt av animatören, utan som 
drivs automatiskt av de båda tidigare skeletten. Animatören kan själv bestämma i varje 
givet ögonblick ifall FK skelettet eller IK skelettet skall kontrollera detta skelett. Detta 
skelett är det skelett som kommer att driva deformationen av modellen direkt, eller 
ytterliggare ett skelett.

Det alternativa fjärde skelettet är ett skelett avsett för muskelsystemet. Utifall att 
det  krävs  en muskelrigg på karaktären så  kommer  detta skelett  konverteras  till  ett 
muskelskelett, och drivas direkt av det tredje skelettet. Ett sådant skelett användes inte 
för denna karaktär.

De resterande alternativa skeletten är två skelett vardera för IK och FK, och skall 
användas för de olika nivåer av kontroll som animatören skall ha tillgång till. Detta är 
en alternativ lösning, och innebär en mycket utdragen och komplicerad rigginprocess 
som kommer att ta väldigt lång tid. Denna metod användes inte och istället siktade jag 
på att kunna lägga in olika nivåer direkt i de båda IK och FK skeletten som utgör 
grunden i riggen.
När riggen började bli  klar var det dags för animationstester.  Olika rörelsemoment 
testades och riggen analyserades När det var klart var det dags att animera på riktigt.

När  man animerar  är  det  viktigt  att  tänka på att  man har  rörelser  som känns 
trovärdiga. Att använda ordet realistisk i detta sammanhang skulle inte vara korrekt 
eftersom en rörelse mycket väl kan vara orealistisk men ändå kännas trovärdig. En 
trovärdig rörelse är en rörelse som inte får betraktaren att känna att någonting är fel, 
dåligt animerat, eller malplacerat.

3 Resultat

Jag bedömer att riggen blev användarvänlig enligt tidigare specificerade kriterier, men 
möjlighet till förbättringar finns och tas upp under Diskussion. För expertkommentarer 
kring riggen, se Bilaga 7.1. 

Själva animationen blev lyckad, om än inte top notch. Resultatet är dock vad jag i 
nuläget har möjlighet att åstadkomma inom loppet av en vecka. Animationen går att se 
på: http://vimeo.com/11781820

Rörelser som testades under animationen var:

• Gång
Testfokus:
Hela kroppens rörelseförmåga.

• Hopp
Testfokus:
Squash and Stretch i ben, och fötternas animationsvänlighet.

• Hopp med 360 graders snurr
Testfokus:
Överrörlighet  i  armar,  ben  och  nacke.  IK  +  FK  funktionalitet  i  armar,  IK 
funktionalitet i ben.
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• Luftgitarrspelande
Testfokus:
Fingerrörelser, IK + FK funktionalitet i armar.

• Sjungande
Testfokus:
Ansiktsriggen.

De multilevelfunktioner som deformationskontrollerna erbjöd användes inte en enda 
gång under hela animationen. Anledningen till detta är att det behövs mer avancerad 
animation för att dessa skall visa sig  vara nödvändiga att använda. Rörelser som till 
exempel att Timmy får en arm mosad av en sten är tillfällen då dessa kontroller skulle 
varit  användbara.  Den standard multilevelfunktionalitet  som IK + FK funktionerna 
erbjöd användes flitigt och fungerade mycket väl. Multilevelfunktionaliteten i fötterna 
fungerade även de mycket väl, och möjlighet att använda FK funktioner till fötterna i 
IK  mode  är  någonting  som  visade  sig  vara  väldigt  lyckat.  Den  additiva 
funktionaliteten i ryggraden användes inte och de slutsatser jag dragit kring detta är att 
det ofta kan bli rörigt med denna typ av funktionalitet. Rörigt i och med att det kan 
vara svårt  att  veta vilken av de båda verktygen (Ribbon Spine eller  FK) som bör 
justeras vid eventuella korrigeringar av animationen.

Figur 4. Skärmdump från animationen

4 Diskussion

Kort sammanfattning av svaren på frågeställningarna:

Fråga:
Hur  många  skeletthierarkier  är  nödvändiga  för  att  kunna  skapa  tre  
kontrollnivåer?

Svar:
Endast  ett  helt  rent  skelett  skapades  och  det  var  det  som modellen  smooth-
bindades till. Alla andra skeletthierarkier bygger på varandra och är svåra att  
definiera som hela skelett.
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Fråga:
Vilken metod är lämpligast vid skapandet av karaktärens ryggrad?

Svar:
Jag använde en ribbon-spine samt ett  FK system vilka fungerar additivt med  
varandra.

Fråga:
Finns det ett behov av en seamless IK-FK blend?

Svar:
Det resultat  jag fick fram när jag testade denna funktion var inte tillräckligt  
lyckat för att kunna användas i produktion.

Fråga:
Är  riggen  användarvänlig  efter  de  kriterier  som  nämns  under  rubriken  2.1  
Animationsvänlighet?

Svar:
Ja, men möjlighet till förbättringar finns. Se 7.1 Feedback

Fråga:
Hur mycket använde jag mig av de olika nivåerna av animeringskontroll som  
riggen erbjöd?

Svar:
Jag  använde  mig  av  IK  för  benen,  IK  +  FK  för  armarna,  alla  typer  av  
ansiktskontroller  samt  huvud och nackkontroller.  Jag använde mig  endast  av  
ribbon-spinen för överkroppen. Inga deformationskontroller användes.

Fråga:
Var riggen enkel att använda?

Svar:
Jag tyckte det, men eftersom det även var jag som riggade den så kunde jag den 
utan och innan redan från början. De som givit mig feedback på riggen verkade 
också tycka att den fungerade bra. Därmed drar jag slutsatsen att den var ganska 
enkel att använda.

Fråga:
Är riggen så pass bra att en uppladdning av den för fritt användande under en 
Creative Common License är möjlig?

Svar:
Nej, det finnas redan bra open-source riggar på internet som är bättre än denna 
rigg.

Det har varit svårt att hitta bra referenser bland vetenskapliga artiklar, eftersom det 
inte verkar finnas någon som har gjort det här förut i syfte att publicera det som en 
vetenskaplig uppsats. Jag har inte lyckats hitta särskilt mycket om rigging och ännu 
mindre om modellering och hur man gör för att få en bra animationsvänlig topologi. 
Världen verkar vara full av människor som vill automatisera allting och ingen som 
beskriver hur man gör saker manuellt. Det finns en hel uppsjö autoriggar hit och dit, 
en myriad av automodellerare och autotopologi-fixare utan ände. Det finns rapporter 
och dokumentationer om allt mellan himmel och jord, förutom ”bra riggar”, och ”bra 
topologi”. Frågorna kan tänkas vara allt för svåra att svara på, eftersom en bra rigg och 
en bra topologi definieras av dess syfte och användningsområde. Men det går faktiskt 
att dra slutsatser utifrån vilka kriterier som oftast är bra och vilka som oftast är dåliga. 
Vill man hitta bra information om dessa ämnen får man vända sig till läroböcker och 
utbildningsvideos.
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Jag har under projektets gång, på grund av tidsbrist blivit tvungen att välja bort en hel 
del av den funktionalitet som jag från början velat inkludera i riggen. Det som fått 
reduceras är antalet valmöjligheter och kontrollnivåer som animatören har tillgång till, 
och de varierar med olika kroppsdelar.  Med kontrollnivåer menas de olika verktyg 
animatören har tillgång till  för att animera olika delar av kroppen. Från början var 
tanken att riggen skulle ha IK, FK och skulpteringsmöjligheter i alla tre olika nivåer, 
men  att  det  i  de  tre  nivåerna  skulle  förekomma  olika  grad  av  automatisering. 
Automatisering innebär till exempelvis att axeln automatiskt höjs då karaktären höjer 
armen. I nivå 1 skulle mycket vara automatiserat, i nivå 2 skulle inte så mycket vara 
automatiserat och i nivå 3 skulle ingenting vara automatiserat. På grund av att tiden 
inte räckte till behövde jag arbeta om hela denna plan.

Fokus hamnade på att få en bra animationsvänlig rigg med så mycket nödvändiga 
funktioner och valmöjligheter som möjligt men utan den lyx som jag från början velat 
inkludera. Kontrollnivåerna är därför inte definierade som grader av automatisering 
utan som det antal olika verktyg som finns tillgängligt för animatören. 

Ansikte:
Kontrollnivåer: 1
Ansiktet drivs med hjälp av en speciell UI där animatören kan välja mellan olika 
förinställda  fonem,  samt  använda  sig  av  sliders  för  att  själv  skapa  egna  
ansiktsuttryck.  Deformation av huden runt ögonen när ögongloben roteras sköts  
automatiskt.

          Figur 5. Ansiktets användargränssnitt (User Interface, UI)

Ögon:
Kontrollnivåer: 1
Ögonen drivs av en kontroll som i sin tur driver två alternativa kontroller för att  
justera varje enskilt öga. Kontrollen kan låsas till huvudet eller till world-space.

Huvud:
Kontrollnivåer: 1
Huvudets rotation drivs av en kontroll som även kan låsas till nacken.

Nacke:
Kontrollnivåer: 1
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Nacken drivs av en FK-kontroll.

Axlar:
Kontrollnivåer: 2
En manuell,  men blendshape-driven och därmed begränsad kontrollnivå finns i  
IK-kedjan. Full kontroll finns i FK kedjan som drivs manuellt + blendshapes.

Armar:
Kontrollnivåer: 3
En IK, en FK, och en Deformations nivå som tillåter translation och rotation av  
varje  enskild  joint.  IK  armarna  kan  låsas  till  kroppen  eller  till  world-space.  
Armbågarna  sköts  med  pole  vectors  i  IK mode.  Underarmen  kan twistas  med  
hjälp av ett attribut på handkontrollen och är inte automatiserat.

Ryggrad:
Kontrollnivåer: 3
En  Ribbon-spine,  en  FK-spine,  samt  deformationskontroller.  FK  och  Ribbon  
spinen fungerar additivt. Det innebär att deformationen från FKn och Ribbonen  
läggs  ihop  och  ger  en  slutgiltig  deformation.  Detta  låter  animatören  jobba  
simultant med båda kontrollerna utan att behöva switcha mellan dem.

Höfter:
Kontrollnivåer: 2
En Global nivå som flyttar hela överkroppen inklusive höften och en lokal nivå  
som kontrollerar höften samt nedre delen av ribbon-spinen.

Ben:
Kontrollnivåer: 3
En IK, en FK, samt deformationskontroller. I IK mode sköts knäna med hjälp av 
ett twist attribut på fotkontrollen.

Fötter:
Kontrollnivåer: 2
Den första kontrollnivån är kopplad till IK mode och har funktioner för att ”rolla”  
foten vid varje enskild joint, men den innehåller även funktioner för att additivt  
böja foten i FK mode. Den andra kontrollnivån är egentligen sämre än den första 
eftersom den är kopplad till FK mode och bara är FK.

Antalet skeletthierarkier som behövdes för att skapa de tre kontrollnivåerna är svårt att 
säga rakt ut eftersom det visade sig onödigt att strukturera riggen på det sättet. Att ha 
ett separat skelett för varje nivå visade sig inte nödvändigt för att få ett bra resultat. 
Riggen använder sig dock totalt av 503 stycken olika joints.

Jag  experimenterade  med  en  seamless  IK-FK  blend.  En  sådan  typ  av  switch 
fungerar som så att ett script läser av IK kedjans och FK kedjans position i world-
space och därefter justerar dem så att de matchar varandra när man byter från den ena 
till den andra. Jag lyckades skapa en sådan switch, men då den inte fungerade så mjukt 
och smidigt som jag hade önskat så övergav jag den idén.

Under animationsprocessen så behövde jag inte korrigera riggen, den var stabil och 
fungerade bra som den var, tack vare ”on stage” feedback under riggningsprocessen. 
Min flickvän samt klasskamrater har räddat mig undan många fallgropar. Bland annat 
felplacering av joints i förhållande till ben i människokroppen, volume-preservation, 
ansiktsuttryck och mycket mer.

De  två  riggare  som  jag  fått  feedback  från  jobbar  på  olika  sätt  och  har  olika 
uppfattningar om hur just de tycker att en bra rigg skall vara. Slutsatserna jag drar av 
den  feedback  jag  fått  samt  det  jag  själv  upplevt  under  animations  och 
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riggningsprocessen är: Den tid det tog att färdigställa denna rigg var proportionerligt 
med den tid man får på sig att göra en rigg som fungerar bra för till exempel animering 
till en reklamfilm. Att däremot inkludera olika kontrollnivåer för alla delar och utöka 
möjligheterna  till  automatisering  ytterliggare  skulle  kräva  mycket  mer  tid.  Jag 
färdigställde den här riggen på ungefär 10 fulla arbetsdagar (två veckor). Under min 
praktik på ett 3D företag i Stockholm var det den tid man fick på sig för att färdigställa 
en rigg till en karaktär som skall animeras för en reklamfilm. Den detaljrikedom som 
jag från början velat inkludera i  riggen visade sig ha krävt månader av arbete och 
lämpat sig bättre för riggar som skall användas i feature films.

Riggen var dock,  enligt mitt  experiment  med animationen, användarvänlig, men 
kräver  förbättringar  för  att  bli  perfekt.  Min  lista  på  saker  som  kännetecknar  en 
animationsvänlig rigg kan med hjälp av mitt experiment och feedbacken jag fått på 
riggen förfinas med några punkter som leder riggandet i rätt riktning:

• Funktionella kontroller är bättre än snygga kontroller. En smidig, beskrivande, 
lättillgänglig och diskret kontroll leder generellt till gladare animatörer.

• Additiv funktionalitet är känsligt, vissa animatörer känner sig förvirrade medan 
andra blir överlyckliga.

• Automatisering av funktionalitet är även det väldigt känsligt. Det är alltid bäst att 
kontrollera med den/de som skall animera din rigg hur de föredrar att ha det.

• Håll riggen strukturerad, namnge och gruppera alltid noder på ett logiskt sätt.
• Dubbelchecka alltid alla funktioner i din rigg så att de inte strider mot vad som är 

trovärdigt.  En  axel  som rör  sig  rakt  upp  utan  att  rotera  är  till  exempel  inte 
trovärdigt.

• Blend shapes är minst lika viktigt som själva riggen. Det kan vara värt att lägga 
ned lite extra tid på att få till riktigt snygga och bra sådana.

Under animationsprocessen så använde jag mig inte en enda gång av de skulpterings-
deformationskontroller som jag lagt in i ryggen, armarna och benen. Detta på grund av 
att jag inte hade tid nog för att se till att weightpaintingen blev tillräckligt bra gjord för 
detta ändamål.  Dessutom krävde inte min animation att  jag använde mig  av dessa 
kontroller  för  att  posera  karaktären.  Benen  animerades  uteslutande  i  IK-läge, 
ryggraden endast med Ribbon-spinen, medan armarna animerades med både IK och 
FK. Det som gjorde att jag kunde använda IK hela tiden för benen var bland annat att 
jag lagt in funktionalitet för att böja foten som i FK läge fast i IK mode.

Jag bedömer inte att riggen är tillräckligt bra för att läggas ut på internet, och det 
skulle krävas en hel del jobb (bland annat en ny, högre upplöst modell) för att få den 
att hålla en nivå som gör att andra skulle ha stor nytta av den. Det finns redan bra 
Open Source riggar där ute som gör jobbet bättre än denna rigg.

5 Tack till medverkande

Jag skulle särskilt vilja tacka Cameron Scott för det stöd han har gett mig under senare 
delen av min utbildning.  Han har varit  en stor tillgång till  kunskap och har aldrig 
tvekat till att ge feedback på mina skapelser. Han tog sig tid att testa, felsöka och ge 
feedback på den rigg jag gjorde för denna uppsats, och för detta skall han ha ett stort 
tack!

Jag vill även tacka Dan Faxe för den feedback han givit på riggen.
Ett stort tack går även ut till min flickvän som har en enastående förmåga att se allt 

som är fel i det jag gör, så att jag hinner rätta till det innan det är för sent.
Tack även till mina klasskamrater som bidragit med feedback och sällskap under 

hela processen.
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7 Bilagor

7.1 Feedback

Jag har fått professionell feedback på min rigg från två olika håll. Cameron Scott - 
riggare och animatör på Fido Film i Stockholm - har över tio års erfarenhet inom 
branschen och skriver:

Riggen har en tendens att bli lätt råddig i viewport. I och med att kontrollerna är så 
stora och tjocka blir själva karaktären borttappad lite grann.

Det är värt att överväga att göra kontrollerna till en enda geometrityp. Just nu är de 
både nurbskurvor och nurbsytor. Om de är av samma typ är det lättare för animatören 
att markera, eller dölja, eller gör vad han/hon vill med dem.

Kontrollnamnen är  inte så intuitiva:  Den som heter  "...upperBody..."  är  vad jag 
skulle döpa till "hips", eller "body" eller nåt. Kontrollen som finns vid midjan heter 
också "pelvis". kontrollen som är barn till "chest" heter "nurbsCircle" och jag är inte 
så säkert  på dess funktion- den verkar göra någon slags multiplicerade rotation på 
något  sätt.  "neckHead01"  kan  väl  heta  bara  "neck",  eller?  samma  gäller  för 
"neckHead02".

Det är nog ingen bra idé att ha visibilityattributen kvar på kontrollerna. Om man 
råka dölja en så är det svårt att hitta sen för att visa den.

Det finns på tok för många layers. Som mest behöver man bara geo och rig layers. 
Annars blir det bara förvirrande- speciellt om man ska reffa in flera av samma slags 
rig. Vill du kontrollera visibility på saker kan du sätta den på huvudkontrollen eller 
nåt.

Sätter man på "Def_Controllers" blir det snabbt kaotiskt i viewport, men kanske det 
inte  är  meningen  att  man  ska  använda  dessa  så  ofta?  I  alla  fall  så  verkar  inte 
weightingen  stämma  så  bra.  Man  vill  kunna  ha  möjlighet  att  lägga  till  en  snygg 
kurvatur i benen i IKläge, men dessa kontroller gör inte riktigt detta.

Fort efter att man flyttar på fingerkontrollerna tappar man den visuella kopplingen 
mellan  fingerjointar.  Kanske  du  kan  hitta  på  en  snällare  ikon?  I  och  med  att 
kontrollerna inte finns vid geometrin så kan det hända att handen kommer i vägen för 
dem.
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Att alla ikFk-switches finns på huvudkontrollen känns inte alls bra. Det sista man 
vill  göra  är  att  hoppa  runt  från  arm-området  ut  till  där  main-control  finns  för  att 
switcha. Det är mycket smidigare att fysiskt ha kontrollen i samma område.

En bra funtion för en cartoon-rig är att  lägga till möjlighet att smidigt flytta på 
knäet- till exempel, så att lårbenet förlängs samtidigt som smalbenet förkortas. Visst 
kan man göra det nu med hjälp av "Def_Controlls" men det är inte alls smidigt. Helst 
vill en animatör ha en smidig rig att arbeta med.

FacialExpression kontrollådan:
Phonemeswitcharna känns väldigt  begränsande.  Att  bara kunna ha en phoneme av 
eller på, utan att lätt kunna mixa, dra upp eller fintweaka känns inte alls kul. Inte ens i 
en realistiskt rig skulle man vilja ha det så. helst vill  man kunna dra i munformen 
oavsett vilket ord han ska utala.

Det är lite klumpigt att ha alla facialkontroller utspritt över riggen. Ska man ha en 
dedikerad  kamera  och  viewport  ska  man  kunna  göra  allt  därinne.  Lägg  till 
käkkontrollen så man behöver inte hoppa in och ut hela tiden medans man animerar 
ansiktet.  byt  ut  "Eyelid"  kontrollen  till  en  slider  så  att  man  inte  måste  hoppa  till 
channel-editorn.

Man vill gärna ha möjligthet att göra extrema ansiktsposer, precis som man kan dra 
i resten av kroppen.

Man vill  lätt  kunna se vart  karaktären tittar.  En enkel ögontexturmap är väldigt 
användbart.

Dan Faxe, riggare och animatör på Milford i Stockholm skriver:

Overall I think it's a solid rig that seems to work pretty well! I
just have some small comments... :)

The knee twist is not following when rotating char01_Main_CTL in Y. I
like the knee to twist when the foot is rotated in Y, and then being
able to offset it with the knee twist attribute on top of that.

When rotating the wrist in X, it would be nice if the deformation was
spread out more along the whole forearm (look at your own forearm and
how the whole forearm is deforming and not just the wrist).
I can't find a way to scale the character, is it possible? Can't raise inner eyebrows.

Blendshapes tend to break when combined(eyebrow down and blink for
example). Blendshapes could generally be more "fleshy". For example,
when the corner of the mouth is pushed up, the cheek could bulge out
a bit to preserve the volume and give the impression of real skin.

Would be nice to be able to push the facial poses more as well. The
deformations could be spread out to affect a bigger area. When
smiling for example, the skin is moving all the way up to towards the
eye.

The eyelid is intersecting the eye when blinking. I also like to have
separate control over the over/under lid.

When the shoulder is moved up/down, it would be nice if the shoulder
rotated instead of going straight up and down for a more natural and
dynamic look.

The idea with the phoneme quick selections is interesting, but I
can't get them to work on a regular basis. Sometimes they work,
sometimes I can press through almost the whole list of them and
nothing is happening.

I like having my rigs a bit more organized. For example all the
bindjoints in a joint_GRP, all render geometry in a
"character"_GEO_GRP and so on.
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7.2 Begreppsdefinitioner

Additiv funktionalitet:
Då animation av ett objekt styrs med hjälp av flera kontroller simultant.

Blendshapes:
Blendshapes  är  ett  Maya-specifikt  begrepp  men  en  vanlig  funktion  i  3D  
applikationer.  Funktionen låter dig deformera och skulptera om ett  objekt efter  
utseendet på ett annat. Man kan till exempel duplicera ett ansikte några gånger,  
modellera  några  olika  ansiktsuttryck  på  de  duplicerade  objekten  och  därefter  
deformera det första ansiktet enligt de olika ansiktsuttrycken.

Constraints:
Funktioner för att påverka ett objekts rörelseförmåga.

Control Curves:
Kurvor som formats för att låta animatören ha någonting att dra i när han/hon skall 
animera karaktären.

Edge loops:
Kanter i geometrin som inte börjar eller slutar någonstans.

Face loops:
Rader av fyrhörniga polygoner som inte börjar eller slutar någonstans.

FK:
Forward Kinematics. En animationsteknik som innebär att rörelsen i en kedja av 
joints styrs manuellt  eller semi-manuellt  vid varje enskild joint.  Rotationen går  
från början av kedjan till slutet.

Fonem (eng. Phoneme):
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I denna artikel används begreppet för beskriva de olika modellerade ansikts- och 
munposer  som används  för  att  animera  munnen  och  ansiktet  när  en  karaktär  
talar, sjunger eller gör andra ljud med munnen.

IK:
Inverse Kinematics. En animationsteknik där rotationen går från slutet av kedjan 
till början, vilket låter animatören kontrollera hela rörelsen från en fixerad punkt i 
slutet av kedjan.

Nurbs:
Non  Uniform Rational  B-Splines.  NURBS  kurvor  är  tvådimensionella  kurvor  
vars form bestäms av en mängd kontrollpunkter som kurvorna ritas emellan. När 
flera sådana kurvor sätts ihop bildas NURBS ytor.

Ribbon spine:
En  riggingteknik  som  utnyttjar  egenskaperna  hos  NURBS  ytor  för  att  styra  
rörelsen i en kedja av joints

Rigg:
Det som låter en animatör animera en karaktär. Riggen består i grund och botten av 
ett  skelett  som driver  deformationen  av  en  modell  samt  kontroller  som driver  
animationen av skelettet. Animatören använder sig sedan av kontrollerna för att  
positionera och animera skelettet.

Seamless Blend:
Då man med script håller koll  på IK och FK kontrollernas positioner så att de  
befinner sig på samma plats då man växlar emellan dem.

Smooth bind:
Då geometrin binds till skelettet tillåter detta mjuka deformationer.

Sticky bind:
Då geometrin binds till skelettet tillåter detta hårda deformationer.

Stretchy:
Förmågan att sträcka ut en joint-kedja längre än vad som är möjligt enligt joint-
kedjans grundlängd.

Topologi:
Det upplägg av polygoner som bildar en 3D modell.

UI:
User Interface, användargränssnitt.

Vertex:
En hörnpunkt i en polygon. Ordet har ingen svensk motsvarighet utan översätts till 
till  exempel  hörn/spets.  En vertex binder  samman  flera  edges.  Även detta  ord  
saknar en korrekt  översättning i  sammanhanget  eftersom edge översätts  till  till  
exempel kant/övertag på svenska.

Kombinationen av vertices och edges bildar polygoner.

Volume-preservation:
Det fenomen som innebär att volymen av ett objekt bör vara det samma för att en 
känsla av realism skall uppstå när objektet deformeras. Det innebär till exempel att 
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ifall  en boll  trycks  ihop så  blir  den tjockare,  och ifall  den dras  ut  så blir  den  
smalare.

Weightpainting:
Den  metod  som  i  Maya  används  för  att  rita  ut  skelettetdelarnas  olika  
influensområden på en modell. Detta påverkar hur mycket varje skelettdels rörelser 
påverkar deformationen på olika delar på modellen.

World-space:
Koordinatsystemet för en hel scen.

7.3 Tidsredovisning

Under projektets gång har jag fått ändra lite på denna tidsplan. Från början var det 
tänkt att jag skulle spendera två veckor på rigging och två till tre veckor på animation. 
Det blev två veckor på rigging, en vecka på animation och resten till skrivande och 
arbete runt omkring så som research.

19

v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22

mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön

Rigging         
                 

Rigging         
           

Animering     
        

Animering     
       

Animering + 
Skrivande

Skrivande     
      

Skrivande     
     


	1 Inledning
	1.1 Animationsvänlighet
	1.2 Bakgrund
	1.2.1 Historisk bakgrund
	1.2.2 Teknisk bakgrund

	1.3 Frågeställningar

	2 Material och metod
	3 Resultat
	4 Diskussion
	5 Tack till medverkande
	6 Referenser
	7 Bilagor
	7.1 Feedback
	7.2 Begreppsdefinitioner
	7.3 Tidsredovisning


