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Abstrakt

Animerade filmer görs idag till störst del av stora företag som har en rejäl budget 
och arbetskraft. Är det möjligt att göra en hel animerad kortfilm ensam med hjälp av 
endast program som är gratis?. I det här examensarbetet redogörs om det är möjligt 
att  göra en animerad kortfilm helt  själv under begränsad tidsram och begränsade 
förutsättningar.  Jämförelser  mellan  kommersiell  programvara  och  open-source 
kommer  att  göras,  där  programmen  jämförs  som  helhet  och  i  sina  individuella 
funktioner. Det visas även steg för steg hur animationen skapas. Resulterade blev en 
kort animerad film som håller en relativt hög standard.

Nyckelord: Animation, Open-Source, Blender, Maya
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 1 Inledning

Ända sedan pixars Toy Story har intresset för 3d-animation växt, program har tagits 
fram för att klara nya funktioner och annat som krävs för mer avancerat filmskapande. 
Vill man ge sig an att skapa en animation själv krävs det dock att man har licens till 
programvaran som behövs. Företagen som gör dessa 3d-program har valt att släppa 
trial-versioner där man under 30 dagar kan pröva sig fram till hur programmet 
fungerar. När tiden är slut har man dock långt ifrån tillräckligt med erfarenhet för att 
kunna göra en kvalitativ animerad kortfilm.

 1.1 Problembakgrund

Det finns idag en hel uppsjö av programvara för att skapa animerade filmer, karaktärer 
till spel samt specialeffekter. De flesta av dessa animationer görs med kommersiell 
programvara, program vars kostnad går upp mot 40-50 tusen kronor per licens. Ska 
man då ha program som täcker alla steg i skapelse-processen ökar kostnaden 
ytterligare. Något en t.ex. nystartad företagare kanske inte har budget till.

 1.2 Syfte & Målsättning

Syftet med projektarbetet är att göra en mindre jämförelse mellan kommersiella 
program och program som är open-source, samt att se hur långt man kan komma i 
skapandet av en animation med hjälp av enbart gratis programvara.

Målet är att få fram en programkatalog av open-source-program som täcker alla de 
steg i produktionen som krävs för att en animation ska kunna bli gjord, samt att skapa 
en animation med de program som finns tillgängliga.

 1.3 Frågeställning

- Finns det open-source – program som täcker alla steg av produktionen?
- Går det att uppnå samma kvalité som med kommersiella produkter?
- Går det att skapa en animerad kortfilm på 5 minuter vars grafiska kvalité 

motsvarar någon av de första animerade långfilmerna? 

3



 2 Teoretisk bakgrund

Ända sedan grottmänniskans tid har vi haft en vilja att återskapa verklighet och skapa 
våra egna världar i den frihet som kreativiteten ger. Till en början var det 
grottmålningar i följd som skapade en story, en sorts serie. Sedan gick man in på mer 
avancerat och avbildade enskilda rörelser i form av målningar där en karaktär t.ex. 
springer. När dessa rörelsebilder sedan ritades på t.ex. block av papper kunde man 
sedan spela upp dem genom att lyfta upp pappersbunten på en sida med tummen och 
låta de enskilda arken falla ner en efter en i en snabb följd. Denna princip utvecklas 
sedan vidare till att man lade transparenta papper mellan glasskivor för att  kunna ha 
ett separat bakgrundslager. Sedan använde man en kamera för att fånga bildrutorna en 
efter en. Utvecklingen går framåt och disneyfilmerna får enorm popularitet, de säljs 
som vhs-band och visas på tv världen över. Animeringen tar sitt kliv in i den digitala 
världen där tidigare enskilda blad ersätts av frames (enskilda bildfiler) som sedan 
spelas upp i hög hastighet genom exekveringen av program som spelar upp de 
enskilda bilderna samlade i filen.

Metadata (Metadata Foldés 1971) heter den första digitalt animerade kortfilmen och 
den skapades år 1971 av Peter Foldés med hjälp av världens första keyframe-
animerings-mjukvara . Under 70-talet utvecklades tekniken bakom CGI och i början 
80-talet kom The Looker, den första filmen med en 3d-karaktär av mänsklig skepnad, 
effekten i filmen var även först med att använda shaders-teknologi (The Looker,  
Crichton, 1981). 1995 släpper pixar Toy Story (Toy Story, Lasseter, 1995), den första 
långfilmen skapad i 3D. Sedan dess har populariteten för animerad film ökat 
exponensiellt.

Det blir allt vanligare med hobby-utvecklare som skapar program med mål att klara 
vad kommersiella produkter kan åstadkomma, sedan utvecklas dessa hobbyproject till 
större satsningar och alternativa sätt att finansiera sina projekt kommer fram. Tack 
vare att utvecklingen av open-source-programmen avancerat så mycket den senaste 
tiden har det möjliggjort att man som ensamstående filmskapare utan någon budget för 
programvara kan få ut sina visioner och tankar i animationsform. Därför borde det i 
teorin gå att skapa en hel animerad kortfilm på 5 min vars grafiska kvalité motsvarar 
någon av de första animerade långfilmerna, enbart med open-source.

 3  Genomförande

Detta arbete görs för att ta reda på om det går att skapa en animerad kortfilm ensam 
med hjälp av endast gratis programvara. Till en början görs en behovsanalys för att ta 
reda på vilka produktionssteg som måste täckas och vilka funktioner som krävs av de 
olika programmen. Nästa steg är en jämförelse mellan gratisprogrammen och de 
kommersiella och slutgiltigen går jag igenom hur man skapar en animation med hjälp 
utav de open-source-program som finns. 

 3.1 Program

I produktionsförloppet för att göra en animation är det många steg att ta innan man är 
framme vid en färdig film. Conceptart, modellering, animation, texturering, 
postproduktion och filmredigering är de mest grundläggande stegen.
Finns idag ett eller flera kommersiella program framtagna för att täcka de behov som 
finns.
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 3.1.1 Kommersiella Program

Kommersiella program är program som utvecklas av företag och säljs till allmänheten.

 3.1.1.1 Programkatalog

Photoshop eller painter används vid conceptart. Maya och 3D-studio-max täcker i stort 
sett hela modellering och animations-delen (till viss del även texturering), Combustion 
och nuke är program som täcker compositingdelen och Adobe Premiere eller Sonic 
Foundry Vegas täcker filmredigering.

 3.1.1.1.1 Concept

Photoshop och painter är de mest använda programmen vid digital conceptart. Kraven 
hos ett sådant program varierar stort i förhållande till vilken typ av conceptart det 
handlar om. Att rita storyboards för att visa kameravinklar och simpla figurer krävs 
det t.ex. mindre funktioner än om man ska koncept-rita en karaktär där det inkluderar 
karaktärsdrag, textiler och skuggning. Generellt sett skall känsla förmedlas genom 
conceptart, och det kräver lite mer avancerade penselfunktioner och lagerinställningar.

 3.1.1.1.2 Modellering och animering

Maya och 3dStudioMax är de mest använda programmen inom 3D-branschen, med 
undantag för detaljarbeten och skapandet av normal-maps på karaktärer och miljöer, 
där det krävs program som Mudbox och Zbrush. Maya och 3dstudiomax täcker de 
fundamentala delarna i modellering, att skapa simpel geometri och manipulera den. 
Animationsbiten täcks även av dessa program. Här används tekniker som 
nyckelpunktsanimering, skelettsystem och IK(Inverse Kinematics)/FK(Forward 
Kinematics) för att animera objekt, texturer, karaktärer med m.m. I det här steget blir 
konceptskissen en konkret modell.

 3.1.1.1.3 Texturering

Vid texturering används i princip samma program som vid konceptart. Det som skiljer 
är att här är att det finns krav på att kunna jobba i olika lager, samt att kunna spara 
med transparens. Texturerna binds sedan till modellen som skapats i 3d-programmet.

 3.1.1.1.4 Postproduktion

Postproduktionen är steget där filmens specialeffekter läggs till och andra 
efterbearbetningsmetoder tillämpas. Här är Combustion och Adobe Aftereffects 
vanligt använda kommersiella program. 

 3.1.1.1.5 Filmredigering

För filmredigerings projekt används program som Adobe Premiere och Sonic Foundry 
Vegas. Det är under detta steg som de utrenderade filerna redigeras ihop och där 
musik/ljudeffekter-spåren skapas.
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 3.1.2  Open-Source-Program

Open-source-program är program där källkoden är öppen för allmänheten. Det innebär 
att vem som helst kan modifiera programkoden och släppa nya versioner av den inom 
vissa ramar. T.ex får ingen göra en ny version av ett open-source-program och sälja 
det. (Wikipedia Open-Source 2010)

 3.1.2.1 Programkatalog
Det finns en rad olika open-source program med mål att ersätta eller efterlikna 
kommersiella program. Här redovisas de olika open-source-program som täcker de 
olika produktionsstegen.

 3.1.2.1.1 Concept

Program som GIMP (The GIMP Team 2010), gimpshop och xpaint används här som 
substitut för de kommersiella. GIMP är ett unixbaserat open-source program för 
bildbearbetning och manipulation som täcker de flesta funktioner som kommersiella 
produkter har. GIMPshop är en modifikation av GIMP som gör att programmets 
interface efterliknar photoshop.

 3.1.2.1.2 Modellering och animering

Det största och mest omtalade open-source programmet i den här kategorin heter 
Blender och utvecklas av Blender Foundation. (Blender Foundation 2010) Blender 
version 2.53 klarar av i princip allt som de kommersiella motsvarigheterna klarar. 
D.v.s.. modellering, animation, dynamics samt även postproduktionsmetoder som 
Maya t.ex. inte har.

 3.1.2.1.3 Texturering

Här används GIMP, GIMPshop och MapZone som substitut för kommersiella 
produkter. GIMP/GIMPshop är bildredigeringsprogram som har i stort sett samma 
funktioner som photoshop. MapZone är ett program där man kan generera fram 
texturer som är seamless.

 3.1.2.1.4 Postproduktion

Något gratisprogram som funkar som substitut för combustion hittades inte. Däremot 
kan man med hjälp av Blender's inbyggda compositing-verktyg samt effekterna som 
kan tillämpas i Wax nå en del av resultaten man är ute efter.

 3.1.2.1.5 Filmredigering

Wax är ett freeware program för videoredigering som klarar av kraven för att redigera 
filmklipp och lägga till ljud. (Debugmode WAX 2010)
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 3.1.3 Kommersiellt VS Open-Source

Open-Source-Program utvecklas för att imitera och/eller ersätta kommersiella 
produkter som ett kostnadsfritt alternativ, men täcker de alla de funktioner som 
kommersiella program har?.

 3.1.3.1 Bildredigeringsprogram
För att manipulera befintliga bilder, eller skapa helt nya använder man 
bildredigeringsprogram. Dessa program har ett brett användsningsområde då det 
används av fotografer för fotoredigering/retuschering, 3d-grafiker för texturering och 
även av filmskapare som ibland väljer att lägga till effekter på enskilda frames. Adobe 
Photoshop har funnits sedan 70-talet och har sedan dess vuxit både i popularitet och i 
funktionalitet. Varje uppdatering av programmet innebär fler funktioner och fler 
användningsområden. Man kan t.ex. importera 3d-modeller och skapa enkla 
geometriska former i photoshop i de nyaste versionerna, här smyger sig detta 
bildredigeringsprogram alltså även in på modellering. 

År 1995 började Spencer Kimball och Peter Mattis jobba på 
bildredigeringsprogrammet GIMP som de ett år senare släpptes. GIMP är ett open-
source-program för bildredigering som siktar på att klara av det Photoshop klarar av.

 3.1.3.1.1 Brushing

Brushing är en metod för att rita med olika typer av penslar. 

Photoshop brushinställningar:
Photoshop har 65 förinställda brushes som sen kan justeras i storlek, vinkling, 
spridning, textur, dual-brush, colour dynamics, styrka och opacitet. Går även att skapa 
egna brushes genom att rita det som ska motsvara ett penseltryck, markera det och 
välja define brush. 

I Photoshop finns funktionen att skapa en ny pensel genom att man markera ett 
område där man ritat ut skepnaden man vill att penseln ska ha och välja ”define 
brush”. 

GIMP brushinställningar:
GIMP har 47 förinställda brushes som kan justeras i storlek, spridning, opacitet, 
styrka, tona ut, samt ”spikar” och vinkel som blir tillgängliga om man gör en ny 
pensel från de mallar som finns. 

 3.1.4 Lager

Lager används för att separera olika element i en bild. Man kan t.ex. ha ett lager för 
diffuse-map, ett för normal-map och ett för specular-map för att enkelt ha koll på de 
olika texturerna som sedan läggs på varandra.

 3.1.4.1.1 Photoshop Lagerinställningar:

Photoshop tillåter användaren att organisera upp sina bilder i olika lager, ändra läget 
på hur lager ska påverka underliggande lager samt att tillämpa lagerstilar. 
Organiseringen sker smidigt och logiskt, man kan även använda lagermappar för att få 
bättre översikt. Lägesändringen har 23 alternativ totalt. Ett exempel är ”color” som gör 
att endast färg sprider sig till nästa lager.
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 3.1.4.1.2 Blender Lagerinställningar

Blender's lagerinställningar omfattar organisering av lager samt lägesändring av lager, 
totalt finns 21 lägesinställningar. Här finns även möjligheten att definiera varje enskillt 
lagers storlek då det skapas.

 3.1.5  3D-program

Jämförelsen som görs här är mellan Autodesk Maya 2008 och Blender 2.53.

Maya är ett kommersiellt program som används ofta inom specialeffektsbranschen av 
stora företag för att göra realistiska 3D-effekter. Några exempel på filmer där Maya 
använts är Avatar, District 9 och Star Trek (2009). Om man som privatperson beställer 
Maya kostar en licens mellan 40 000 och 50 000 kr beroende på version.

Blender är ett open-source program som utvecklas av blender foundation. Nyligen så 
uppgraderades hela programmet från grunden i.o.m. version 2.53, och blev då en mer 
värdig utmanare av kommersiella programmen när det gäller animerade filmer. Vill 
man däremot ha realistiska ljusberäkningar i eftersträvan av fotorealism krävs det 
externa program.

Jämförelsen kommer att göras mellan grundstrukturen, workflow och de mer 
avancerade funktioner ett 3d-Program kan ha, då grundfunktionerna som. 
Modelleringsfunktioner att t.ex. skala upp, förflytta och extrude:a täcks av båda 
programmen och blir överflödigt att ta upp.

Grundfunktioner som används av båda programmen:
NURBS
Polygons
Subdivision surfaces.

NURBS (Non-uniform rational B-Spline) är en teknologi för att rita upp modeller med 
hjälp av matematiskt formgivna kurvor. (Wikipedia NURBS 2010) Polygons består av 
punkter i 3D-rymden som är ihopkopplade. En kub består t.ex. av 8 individuella 
punkter som sammanlänkas och bildar kubformen. Subdivision surfaces är ett 
mellanting mellan nurbs och polygoner. En metod som ökar detalrikedomen och 
mjukar upp polygon-meshes.

 3.1.5.1 Maya 2008:
Vid modellering använder Maya NURBS, polygoner och subdivision surfaces för att 
skapa grundformer som kuber, sfärer och tuber. Dessa manipuleras sedan med 
funktioner som extrude, duplicate och transform.

Vid animering används skelettsystem, med IK-handles som har olika solvers. Skelettet 
byggs upp och kopplas till en karaktär eller ett objekt via parenting eller smooth-bind.

Transformationer av befintliga objekt sker i maya via transformations. När man binder 
en transformation till ett objekt bildas det en kurva eller en simpel grafisk modell som 
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t.ex. ett böjt streck för funktionen ”bend”. Objektet böjs då för att följa streckets 
kurva.

Dynamics-delen som tas upp närmare är particles. Mayas particlesystem har stora 
konfigureringsmöjligheter, storlek, textur, renderingsattribut och man kan även 
programmera in egna MEL-scripts för att styra partiklarna ytterligare.

 3.1.5.2 Blender 2.53:
Vid modellering använder Blender Polygons, för att skapa grundformer som kuber, 
sfärer och tuber som sen manipuleras med funktioner som extrude, duplicate och 
transform.

Vid animering används skelettsystem, med IK-handles. Skelettet byggs upp och 
kopplas till en karaktär eller ett objekt via parenting eller automatic joint-weights 
(fungerar som mayas motsvarighet bind-skin).

Transformationer av objekt i blender sker via transformations. När man binder en 
transformation till ett objekt som en funktion, skillnaden mellan Blender och Maya här 
är att transformationen är till en början några attribut man kan ändra på, där objektet 
kan böjas i förhållande till mittpunkten av scenen. Vill man ha mer kontroll binder 
man funktionen till ett objekt som då fungerar som guide.

Dynamics-delen som tas upp närmare är particles. Blenders particlesystem har stora 
konfigureringsmöjligheter, storlek, textur, renderingsattribut och hur partiklar beter sig 
i förhållande till de andra partiklarna. Man kan även binda partikelsystem till 
rökdomäner för att skapa realistiska rökutvecklingar.

 3.2 Animerad kortfilm med Open-Source mjukvara

När man skapar en animation är det bra att dela upp den i olika produktionssteg. Ta 
reda på vad man vill skapa för animation samt ta reda på vilka program man behöver 
för att skapa den.

Programmen jag valde för projektet är

• Koncept / Storyboard : MyPaint

• Texturering : GIMP

• 3D/Animation/Compositing : Blender 2.53

• Filmredigering och klippning : WaX
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 3.2.1 Idé och koncept

Allt börjar med en idé. Min idé för animationen var att få fram ett budskap, budskapet 
om att vem som helst oavsätt vart individen finner sig i samhällsskiktet kan göra stor 
förändring. Efter en del funderande kom jag fram till att huvudrollen i denna 
animation skulle vara en gruvarbetande robot. 

För att få fram karaktären började jag skissa väldigt simpelt i programmet Mypaint 
(Mark Renold MyPaint 2010) och kom fram till denna bild att utgå ifrån. (Fig 1.)

Den framskissade karaktären fick namnet ”M1N3”.
M1N3:s roll i den här animationen är att rädda sin hemkolloni från en invasion av 
aliens. Invasionen påbörjas i början av animationen då M1N3 får se hur de gigantiska 
farkosterna sänker sig ner över hans hemstad och täcker staden med sin skugga. 
Skuggans spridning över staden skapar ett mörker i den tidigare ljus-tonade 
helhetsbilden. Detta ger oss en känsla av att något negativt är på gång. Farkosterna 
börjar skjuta laser mot staden, byggnader exploderar, ett kaos utbryter och M1N3 
bestämmer sig för att möta hotet. M1N3 beger sig in i gruvan, hämtar en 
sprängladdning och påbörjar sin sprint mot farkosterna. En byggnad har rasat mot en 
annan och tillsammans bildat en väg för att ta sig upp till farkosterna. M1N3 påbörjar 
sin sprint mot hotet men får motgångar, explosioner som puttar honom bakåt och 
händelser som skapar hinder. Ett spänningsmomentet uppstår när publiken vet vad 
huvudkaraktären måste åstakomma, men inte om han kommer att lyckas. Spänningen 
förstärks sedan ytterligare av de hinder som dyker upp som karaktären måste klara sig 
förbi. En story som skapar spänning gör att åskådarna tycker om animationen mer och 
vill se klart den (Vorderer, P., Jürgen Wulff, H. och Friedrichsen, M. 1996), dessutom 
bidrar spänningen även till ökad perseptionell förmåga, så att senare intryck förstärks.

Figur 1: Skiss  
av M1N3 gjord 
i mypaint
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 3.2.2 Storyboard 

En simpelt skissad storyboard (Se Fig.2) ger överblick över händelseförloppet så att 
du som grafiker och animatör kan planera upp scenuppbyggnaden i förväg. Om man är 
fler på projektet krävs det en högre detaljnivå för att få fram känslan i bilderna så att 
de andra förstår, som ensam fungerar storyboard:en mest som ett stöd för din 
plannering av scenerna och överblick över händelseförloppet.

Storyboardbeskrivning.

Bildruta 1: m1n3 blickar över staden
Bildruta 2: Staden attackeras av en utomjordisk ras
Bildruta 3: m1n3 springer in i gruvan
Bildruta 4: m1n3 plockar upp en bomb
Bildruta 5: m1n3 springer ut ur gruvan med bomben
Bildruta 6: m1n3 springer ner för backen, hoppar upp på höghusen
Bildruta 7: m1n3 tar spjärn från kanten av byggnaden och slänger sig upp mot skeppet
Bildruta 8: m1n3 flyger mot rymdskeppet i slowmotion
Bildruta 9: Bomben är nu appterad på undersidan av skeppet
Bildruta 10: Man får se hur moderskeppet exploderar från samma vy som i första 
scenen.

Figur 2: Skissad storyboard
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 3.2.3 Karaktärsskapande

Karaktären byggs i tre steg: Modellering, Texturering och Rigging.

 3.2.3.1 Modellering
I blender skapas karaktären m1n3 genom att modifiera simpla geometriska objekt. 
Med skissen som stöd skapar man kuber för de olika kroppsdelarna som man sedan 
drar ut för att få en känsla av vilka proportioner man vill ha på karaktären. (se fig.5)
Därefter formgiver man kuberna och lägger till sin stil. Man kan vidareutveckla 
karaktären genom att lägga till slangar, hydralik osv.

M1n3 har nu fått sin look. (Se Fig. 3)

 3.2.3.2 Texturering

Karaktären får en simpel shader av typen Oren-Nayar med ett roughness-värde på 0.5. 
Färgen på shadern sätts till ljusgrå. Mirror-värdet sätts till 0.3 för att ge lite 
reflektioner på materialet som bidrar till en känsla av metall.

 3.2.3.3 Rigging
Animeringen av karaktären sker genom att binda ett skelettsystem till den befintliga 
modellen, som vi sedan animerar genom att förflytta kroppsdelarna, antingen var för 
sig eller i kombination med IK-handles och ”target”-funktionen.

 3.2.3.3.1 Bones

Innan vi kan animera karaktären måste vi bygga skelettsystemet som vi ska binda de 
tidigare skapade formerna till. Detta är baserat på ett bones-system.
Genom ADD armature – Bone skapas första länken i skelettet, därefter markeras 
änden på bone:en som sedan extrude:as till ett till bone, genom att fortsätta med denna 
procedur får vi till slut vår karaktärs skelett.

Figur 3: M1N3's slutgiltiga  
look

12



Skelettet binds sedan till karaktären med parenting. Där varje kroppsdel kopplas till ett 
bone. (Se Fig. 4)

Här binds det objekt som motsvarar låret på karaktären till det bone som motsvarar 
lårbenet genom Parent → Bone och följer därefter rörelserna som tillämpas på 
skelettet.

 3.2.3.4 IK Handles

När alla bones sedan kopplats till sina objekt tillämpas en teknologi som heter IK-
handles på armar och ben. IK (Inverse Kinematics) är en teknologi som används för 
att göra beräkningar på hur ben och armar böjer sig i förhållande till vart marken är.

För att tillämpa en IK-handle på ett av benen markeras det sista bone:et i ledet (Se 
fig.9), därefter går man in under menyn ”Bone Constrains”. Och väljer add constraint 
→ Inverse Kinematics. När Inverse Kinematics sen bundits till det här bone:et ändras 
”chain length” till 2 så att det endast berör benet men inte resten av skelettet.
Därefter skapar vi en kub som vi döper till lämpligt namn och som vi sedan drar till 
foten, markerar det sista bone:et och binder kuben till IK via ”target”.
När vi nu flyttar kuben kommer benets leder att reagera enligt lagarna av Inverse 
Kinematics och benet drar ihop sig. Materialet på kuben ändras till ”halo” med en 
opacitet på 0 så att den inte syns i renderingar. Samma procedur görs för armarna och 
vi får då en fullt animerbar karaktär. Genom att dra i timeline:en och sätta ut 
keyframes för dessa kuber sätter vi karaktären i rörelse. När vi fått en springcykel vi är 
nöjd med (Se Fig. 5) 

skapar vi en cirkel som vi binder hela skelettet och kuberna till via parenting. På så 
sätt får vi en springcykel som vi sedan animerar genom att bara förflytta cirkeln.

Figur 4: Skelettbindning av mesh till skelettet via  
Parenting

Figur 5: Exempel på fem keyframes in i en running-cycle
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 3.2.4 Konstruktion av omgivning

Karaktären behöver en värld att interagera med. När man tittar på sin storyboard kan 
man lätt se vilka scener man måste skapa. Vi kommer nu gå igenom skapandet av 
scenen då m1n3 blickar ut över staden.

 3.2.4.1 Terräng

Vi börjar med att skapa ett plane som vi subdivide:ar och tilldelar en ”modifier” som 
heter displace. Displace skapar ojämnheter i objektet baserat på en textur, till den här 
scenen tillhör även en klippavsats. Den skapar vi genom att göra en kub som 
subdivide:as ett par gånger för att ge den polygonmängd vi behöver för en detaljrik 
klippkant. Sculpt-tool används sedan för att skulptera kuben till den form som önskas

Fyra texturer används för att ge klippan sitt steniga utseende. (Se Fig. 6) 1:a och 2:a 
texturen är bundna till att påverka normalen och är map: ade till objektet med olika 
storleksskala för att ge ökad variation i texturen. Textur nr 3 och 4 är bundna till att 
påverka färgen på texturen. Det här ger en detaljrik textur med variation även vid 
repetition.

 3.2.4.2 Stadsmiljö
I den här scenen ses staden från ett långt avstånd och behöver därför vara stor men inte 
väldigt detaljrik. Vi kommer att utgå från en kub för att skapa en byggnad, som vi sen 
återanvänder genom att skapa ett plan med stillastående partiklar som antar utseendet 
av byggnaden. Man skapar en kub som dras ut till formen av ett höghus, därefter 
lägger man till en cloud-texture med inställning ”Cell Noise” kopplar texturen till 
color och emit. För att bilda staden skapar vi ett plane och lägger till ett 
partikelsystem. Med tanke på att byggnader är statiska ändras physics till ”no”, De ska 
även finnas kvar där de skapas, så lifetime sätts så pass högt att partiklarnas 
(byggnadernas) livslängd aldrig tar slut under timeline:en. Renderingsinställningarna 
för partiklarna sätter vi till Object och byggnads-objektet (Building) väljs som Dupli 
Object (Duplicated Object). Detta gör att varje partikel antar skepnaden av byggnaden 

Figur 6: Inställningar för de fyra texturerna bundna till klippkanten
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som tidigare modellerats. Vi gör en rendering av staden för att se att partiklarna antagit 
byggnadens textur och skepnad. (se fig. 7)

I storyboard:en ser vi även två större byggnader, som spelar en stor roll för handlingen 
då m1n3 springer upp för dem för att kasta sig upp till tefatet och sätta fast bomben. 
Dessa skyskrapor gör vi på liknande sätt som de tidigare byggnaderna, dock med 
något mer detaljer då de är i större skala.
Kuben skapas, transformeras skalenligt i y-led och en textur appliceras på materialet.
Vi gör en textur i GIMP som ser ut som fyra vita fyrkanter med jämna mellanrum, 
texturen binder vi till att påverkar materialets speglingsförmåga, det ger en illusion av 
fönster längs husväggen.

 3.2.5 Invasionen

I denna scen invaderas staden av utomjordingar i stora tefats-liknande farkoster som 
svävar över byggnadstaken i en skräckinjagande syn. Genom att skapa en sfär som 
sedan plattas ihop på y-led får vi fram den geometriska formen för de tefat som ska 
vara med.

När tefatet fått sin form appliceras ett material med hög reflektivitet och en normal-
map som skapar ojämnheter och detaljer på ytan. Tefatet animeras sedan så att det 
roterar långsamt, för att ge ett intryck av att vara ett massivt objekt. (Se fig. 8)

Figur 7: En rendering av stadsmiljön då byggnaderna skapats
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 3.2.6 Ljussättning och komposition

Ljussättning är en avgörande faktor i vilken känsla man vill att en omgivning ska 
förmedla. En skräckfilm har en mörk ton i sin ljussättning medans en glad animerad 
film är fullständigt upplyst till störst del.

 3.2.6.1 Ljussättning
Eftersom invansionen inte satt igång i början av den här animationen får scenen en 
grön-blå ljussättning och ger en känsla av lugnet före stormen. Just kombinationen av 
grönt och blått ljus har en vetenskapligt bevisad lugnande effekt. (Valdez, P. Mehrabian, 
A. Effects of colours on emotions. 1994)

Vi skapar två ljuskällor.
Första ljuskällan (lamp) ändras till sun och 
agerar sol i sin nedgång. Med en svag grön 
ton i sitt ljus sätter den känslan för hela 
scenen. Skuggornas ”soft size” får värdet 8 
vilket ger mjuka skuggor. (Se Fig. 9) 
Därefter bockas ”sky” i, en inbyggd 
funktion i blender för att skapa en atmosfär 
med tillhörande sol. Blending-option för 
himlen ändras nu till ”dodge” för att 
undvika att ”sky & atmosphere”-
funktionen i lampan tar bort den grönfärg 
som tidigare angivits som bakgrund till 
scenen.

Andra ljuskällan (lamp.001) också den av typen sun får en kraftig vinkling neråt, en 
svag ljusstyrka och väldigt mjuka skuggor. 

Figur 8: En rendering av invasionsstyrkans  
flygande tefat svävandes över staden

Figur 9: Objektet med namnet Lamp 
och dess inställningar
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 3.2.6.2 Komposition
Blender har en inbyggd kompositionsfunktion som finns under ”browse id data”. Ett 
nodbaserat system för att koppla in kompositionsfilter, maskningar och konverterare 
mellan renderingslagren och den slutgiltiga frame:en.
Inne i kompositionsfönstret ser vi hur renderingslagren är kopplade till ”composite” 
via Image (Bildens RGB-värden), Alpha-kanalen och Z.

Genom att välja ”Add node” i menyn i nedre kanten av kompositing-fönstret skapas 
noden ”glare” som man sedan kopplar renderingslagren till via image-värdet (Se fig. 
10) Glare-noden skapar glöd baserad på de starkaste ljuspunkterna i bilden. Genom att 
sänka ”threshold” sänker vi kravet på hur ljust det måste vara för att framkalla glöd. 
Threshold får värdet 0.300 för att ljuskanten på de flygande tefaten ska glöda.

 3.2.7 Exportering

För att redigera filmen behöver vi exportera den, detta gör vi genom att rendera ut 
filmen till en videofil (en avi med komprimering H.264 i det här fallet) som vi sen 
importerar i videoredigeringsprogrammet WAX där ljudspår läggs till och den 
slutgiltiga filmen exporteras.

Filmen exporterades i avi-format med H.264 som codec.

Figur 10: Överblick över kompositions-fönstret, glare-Noten  
kopplad mellan render layers och composite
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 4 Diskussion

När man kan ta sig så här långt med hjälp av gratisprogram öppnas en många dörrar. 
Privatpersoner som har funderingar på att ge sig in i 3d:n men som inte vill ha någon 
tidsbegränsning på programmet kan nu göra det utan att gå en utbildning i 3d och 
behöver inte heller lägga pengar på dyr programvara. Genom att använda blender får 
dessa användare förståelse för hur det fungerar att jobba i 3d och talanger som annars 
kan riskera att missa 3d-skapandet får då sin chans att få tid i rampljuset. Det finns 
exempel på företag och projektgrupper som redan gjort reklamfilmer med hjälp av 
blender är ArtDD’s reklamfilm för en läskedryck. (ArtDD 2010)

En stor fördel med open-source är att det är lätt för hobbyutvecklare att skapa addons 
till programmet. Det finns även exempel på hemmagjorda builds av programmet där 
en person känt att något behövts ändras, i renderingsalgoritm t.ex., så han/hon har då 
tagit hem koden för programmet, gjort de ändringar de vill ha med och sedan laddat 
upp det på en community-sida för blender-användare. Där då andra kan ta del utav den 
build:en. Detta gör att programmet aldrig slutar växa så länge det finns folk som 
använder det.

I sammanhang där det rör sig om stora filmproduktioner kommer dock open-source 
ligga i skuggan ett tag till. Men det förvånar mig inte om det skulle komma ikapp 
kommersiella program i framtiden.

Photoshop & GIMP
Photoshop har fler valmöjligheter än GIMP när det kommer till penslar. För att 
kompensera upp här vid concept-ritande med open-source finns MyPaint som är helt 
inriktat på concept och innehåller likvärdig mängd brushinställningar som Photoshop.
Stöd för ritplatta finns i både Photoshop och GIMP, funktioner som att sudda med 
baksidan av pennan och andra extra-inputs relaterade till ritplattan funkar här bra i 
båda programmen.

Maya & Blender
I grunden har de båda programmen i stort sett samma funktioner vad gäller 
modellering. Även animationsmässigt är det samma grundprinciper. Det som skiljer 
något i animeringsväg är blenders hanteringar av nyckelpunkter och den specifika 
förinställda fönsteruppsättning för animering som gör att jag personligen tycker att 
blender är ett smidigare program att animera i. Transformationerna är också de väldigt 
lika i sina möjligheter, skillnaden här ligger i visualiseringen av transformationen och 
hur den förhåller sig till objektet. Maya’s transformations-funktioner är här mer 
lättöverskådliga och smidigare att applicera. Inget program känns direkt bättre än 
något annat vad gäller partikelsystemen, båda har skriptmöjligheter och i grunden alla 
de funktioner man letar efter för att skapa t.ex. rök. Blender har här möjlighet att 
koppla partikelsystemen till en smoke-domain, där partiklarna sätter igång realistiska 
rökutvecklingar.

Med det kvalités-krav jag ställde på animationen tar det dock längre tid än 10 veckor. 
Resultatet blev bra, Blenders inbyggda raytrace-motor fixade en trovärdig ljussättning 
och dess inbyggda funktioner för animering kändes t.om. smidigare än Maya2008’s 
motsvarigheter. Blender foundation har lyckats skapa en arbetsmiljö som är smidig, 
flexibel och kraftful nog för att mätas med tidigare versioner av kommersiella
 produkter.
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 5 Slutsats

Frågorna från frågeställningen besvaras

- Finns det open-source –program som täcker alla steg av produktionen?

Med hjälp utav Blender, GIMP, MyPaint och WAX  täcktes samtliga produktionsstegs-
behov, modellering, animation, texturering och postproduktion gjordes i blender. Med 
undantag från de hustexturer som gjordes i GIMP. 

- Går det att uppnå samma kvalité som med kommersiella produkter?

Ja, förutsatt att man använder de program som jämfördes i denna rapport. 

- Går det att skapa en animerad kortfilm på 5 minuter vars grafiska kvalité 
motsvarar någon av de första animerade långfilmerna?

Blender 2.53 visade sig vara kapabel till att klara av det mesta som Maya 2008 klarar, 
inom vissa områden starkare och inom vissa områden svagare. Dynamics-delen är 
blender starkare på med sin realistiska och flexibla röksimulation som går att använda 
till att skapa såväl rök som explosioner och eld. Maya har några funktioner som är 
smidigare men som går att åstakomma i Blender också.

Att skapa en animation vars visuella kvalité motsvarar någon av de första digitala 
långfilmerna är möjligt dock inte under tidsramen av 10 veckor om man gör den själv.
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