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Sammanfattning
Denna  rapport  syftar  i  att  undersöka  och  jämföra  två  förenklade  motion  capture 
system. Det ena systemet innefattar två kameror, och det andra systemet innefattar en 
djupseende kamera. Problematiken med båda systemen är deras begränsade synfält. 
Om skådespelaren står riktad mot en kamera så kan den kameran inte se en arm som 
förs bakom ryggen.

Min metod för att göra undersökningen var att filma ett antal olika typer av rörelser 
med  båda  systemen  och  sedan  utvärdera  och  jämföra  den  data  som  systemen 
genererade, dels genom att testa att applicera den på en 3D-karaktär, och dels genom 
att  se hur pass bra ofullständig data kunde repareras. Vissa rörelser filmades flera 
gånger, i olika riktningar. Undersökningen har resulterat i olika slutsatser om de båda 
systemen. 

Att använda två kameror innebar en väldigt tidskrävande process i jämförelse med 
den djupseende kameran, och skådespelaren var begränsad till att stå riktad mer eller 
mindre mot kamerorna. Den djupseende kameran visade sig kunna hantera många fler 
olika  typer  av  rörelser,  och  riktningen  i  förhållande  till  kameran  var  inte  lika 
begränsad. Vissa fördelar fanns dock jämfört med den djupseende kameran, som hade 
svårigheter att  hantera vissa typer av arm- och huvudrotationer.  Detta kunde dock 
hanteras med två kameror.

Abstract
The purpose of this  paper  is  to examine and compare two simple motion capture 
systems. The first system consists of two cameras, and the second system consists of a 
camera with a depth sensor. The problem with both systems is their limited field of 
view. If the actor is facing a camera, that camera will not be able to see an arm if that 
arm is placed behind the back.

My method in order to do this examination, was to record a number of different types 
of motions with both systems, and then evaluate and compare the generated data from 
the two systems. This was done partly by applying it to a 3D character, and partly by 
investigating  how  good  incomplete  data  could  be  repaired.  Some  motions  was 
recorded multiple times, each with a different angle. The examination has resulted in 
different conclusions about the two systems.

The process of using two cameras was very time consuming and the actor had to stand 
facing the cameras more or less. The depth sensing camera was shown to be able to 
handle a wider  range of  motions,  and the angle relative to  the cameras  wasn't  as 
limited.  Some advantages  could  be found compared to  the depth sensing camera, 
which  had  troubles  handling  certain  types  of  arm  and  head  rotations.  This  was 
possible to handle with two cameras.
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 1 Ordlista

FPS Bildfrekvens, förkortning av frames per second

Mocap Förkortning av Motion Capture

Mocapdata Data som ett mocapsystem genererar från en rörelse

Frame Bildruta i en animation

Rig Ett animerbart skelett som kontrollerar en 3D-karaktärs geometri

Joint Ett enskilt ben i en 3D-karaktärs rig

Tracking Att följa punker i ett filmat material

T-Pose En ställning där armarna är riktade rakt åt sidorna



 2 Inledning

 2.1 Bakgrund/Beskrivning
Våren 2014 fick jag i uppdrag att skapa och animera ett 3D-monster till filmen Luna 
Project. Filmen gjordes av Cruzical Film & Media AB, och producerades av Uwe 
Boll.

Filmen hade ingen nämnvärd budget, vilket innebar att jag inte hade någon motion 
capture-utrustning att  använda mig av för att  animera monstret.  Däremot hade jag 
tillgång till två systemkameror som kunde filma, vilket öppnade upp för möjligheten 
att undersöka möjligheten att återskapa rörelser med hjälp av endast två kameror.

På senare tid har fler och fler djupseende kameror (bland annat Kinect för Xbox) dykt 
upp på marknaden. Dessa kan användas till olika saker, bland annat motion capture. 
Olika program har även dykt upp som kan använda filmat material från en djupseende 
kamera för motion capture. Hur kan motion capture med två kameror jämföras med 
motion capture med en djupseende kamera, och kommer olika eller samma problem 
att uppstå med de båda systemen?

 2.2 Syfte
Detta examensarbete syftar i  att  undersöka möjligheter  och begränsningar  med att 
skapa mocapdata med två kameror genom manuell 2D-tracking, samt vilka för- och 
nackdelar detta system har jämfört med att använda en djupseende kamera för motion 
capture.

 2.3 Problembeskrivning
Problematiken med att använda ett system med endast två kameror, är att synfältet blir 
väldigt begränsat. En arm eller ett ben kan vara i vägen för en markör i en eller båda 
kamerorna. 

Om skådespelaren är vänd mot en kamera så kommer den kameran till exempel inte 
kunna se markörerna som är fästa på ryggen, eller på en arm som förs bakom ryggen. 
Samma problematik uppkommer även för en djupseende kamera. System med många 
fler kameror kommer undan detta problem eftersom kamerorna kan spridas ut mer och 
täcka fler synvinklar. 

Systemet  med  den  djupseende  kameran  använder  bara  djupinformation.  En 
problematik med detta kan vara hur pass bra roterande kroppsdelar kan hanteras.

 2.4 Frågeställning
• Vilka möjligheter och begränsningar har motion capture-system baserat på två 

kameror?
• Vilka för- och nackdelar har detta system jämfört med en djupseende kamera?
• Hur ser arbetsprocessen ut från filmning till animerad 3D-karaktär?
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 2.5 Avgränsningar
För  att  kunna  utföra  denna  undersökning  har  jag  varit  tvungen  att  göra  vissa 
avgränsningar.  Eftersom  mängden  av  olika  rörelser  som  kan  göras  är  närmast 
obegränsad, så har jag varit tvungen att generalisera olika typer av rörelser, undersöka 
dessa, och sedan dra slutsatser utifrån det. Jag har valt att inte gå in på ansiktsrörelser 
eller handrörelser, utan bara inrikta mig på helkroppsrörelser.

Jag  har  också  begränsat  mig  till  att  utföra  tester  med  bara  en  och  inte  flera 
skådespelare, samt att hålla mig till några av de vanligaste programmen:

• Autodesk Matchmover (2014)
• Autodesk Maya (2015)
• Autodesk Motionbuilder (2015)

Antalet djupseende kameror har begränsats till en, eftersom jag ansåg att jämförelsen 
mellan två vanliga kameror och en djupseende kamera var en rättvis jämförelse. 
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 3 Teori

 3.1 Animerade 3D-karaktärer
För att kunna animera en 3D-karaktär så behövs en rig som är kopplad till karaktärens 
geometri. Riggen består av ett antal joints, som är kopplade till varandra i en hierarki, 
med  en  rotjoint  längst  upp  i  hieararkin.[1] Varje  joint  i  riggen  är  kopplad  till 
motsvarande del av karaktärens geometri.

 3.1.1 Animation i Maya
Varje joint har animerbara parametrar för translation, rotation och skala för varje axel 
(x, y och z). Oftast animeras bara rotationen, med undantag för rotjointen där både 
translation och rotation animeras. När en joint translateras och/eller roteras så sker 
samma transformation för underliggande joints i hierarkin.[2]

Varje parameters animation representeras av en animationskurva,  där den vertikala 
axeln står för värdet på parametern och den horisontella axeln står för bildrutan i 
animationen. En key är en punkt på en parameters kurva som har ett bestämt värde. [3] 

Animationskurvor kan bestå av ett fåtal keys där varje key har en eller två tangenter, 
med vilka kurvan kan styras.

Bild 1 - Två animationskurvor, den vänstra innehållande två keys och den högra 3  
keys.
En  animationskurva  kan  även  interpoleras  på  andra  sätt  än  kurvor.  Det  kan 
exempelvis ske linjärt eller som trappsteg.[4]

Bild 2 - Olika interpoleringar, linjärt till vänster och trappsteg till höger
Om varje punkt på kurvan får en key så kommer ändringen av en key inte att påverka 
resten av kurvan, vilket kan ses till höger i bild 3.

Bild 3 – animationskurvor med en key för varje bildruta
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En parameter kan animeras med hjälp av fler än en animationskurva. Detta kallas att 
man  använder  flera  animationslager.  Animationen  sker  då  genom  att  kurvorna 
summeras ihop. Varje animationslager brukar då ha en parameter med vilken man styr 
hur mycket just det lagret ska influera animationen.[5]

 3.2 Motion capture
Inom datorgrafik handlar motion capture om att fånga en skådespelares rörelse och 
överföra rörelsen till en 3D-karaktär. För att kunna representera en rörelse så måste 
mocapdatan  representera  kroppsdelarnas  position  och  rotation.  Det  finns  olika 
tekniker för att skapa mocapdata, och olika tekniker kan generera olika typer av data.
[6]

 3.2.1 Optiska system
Med optiska system menas system som skapar mocapdata genom att filma en rörelse 
med ett antal kameror från olika vinklar. Vanligen brukar optiska system innehålla 
mellan 4 och 32 kameror, samt en dator som kontrollerar dessa. Vanligtvis kan dessa 
system filma någonstans mellan 30 och 2000 fps. Det område som systemet kan utläsa 
data från, kallas capture volume.

Den data som optiska system genererar är positionell data från alla markörer som är 
placerade  på  skådespelaren.  Dessa  markörer  förekommer  antingen  som  passiva 
(reflekterar  ljus)  eller  aktiva  (lysande).  En  vanlig  typ  av  passiva  markörer  är 
retroreflektiva kulor.  En markör måste synas i  minst två kameror för att  dess 3D-
position  ska  kunna  räknas  ut,  tre  eller  fler  kameror  är  dock  att  föredra  för  att 
mätningarna ska bli nogrannare. Varje markörs 2D-position i bilden bestäms för varje 
kamera  den  är  synlig  i,  och  sedan  beräknas  dess  3D-position  med  hjälp  av 
triangulering. Detta görs för varje bildruta, och resulterar i positionell data för varje 
markör under hela rörelsen.[6]

 3.2.2 Placering av markörer
Markörerna fästs runt om på mocapdräkten som skådespelaren har på sig. Dräkten är 
åtsittande  för  att  tyget  inte  ska  kunna  fladdra  och  därmed  påverka  markörernas 
position. Av samma anledning brukar markörer fästas på speciella punkter på kroppen 
där skelettet sitter så nära huden som möjligt. Markörerna bör vara placerade på så 
sätt att alla kroppsdelar representeras av ett lämpligt antal markörer.[6]

 3.3 Autodesk Motionbuilder
Motionbuilder är ett animationsprogram från Autodesk som kan hantera mocapdata. 
Det görs genom att skapa en så kallad Actor, vilket är en enkel humanoid modell med 
separata delar för varje kroppsdel.

Motionbuilder låter mocapdatan styra Actorn, vilken i sin tur styr den 3D-karaktär 
som  ska  animeras.[7] Actorns  kroppsdelar  går  att  vrida  och  skala,  och  innan 
mocapdatan kopplas till Actorn så måste Actorn poseras och skalas så att markörerna 
hamnar på ungefär samma ställe som de satt på den filmade skådespelaren. Sedan 
måste alla markörer som ska driva Actorn kopplas till respektive kroppsdel. De olika 
delar som kan tilldelas markörer visas som blåa cirklar i bild 4.
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Bild 4 – Actor i Motionbuilder 2015. Mocapdata appliceras på Actorn genom att dra  
markörer till olika kroppsdelar (de blåa circlarna)
För att Actorn över huvud taget ska röra sig krävs att höften har tre till sex markörer 
kopplade till sig. Övriga delar kan ha en till sex markörer. Om en kroppsdel inte är 
kopplad till någon markör så kommer den kroppsdelen följa med den kroppsdel som 
sitter  ovanför  i  Actorns  hierarki.  En  markör  måste  också  finnas  med  under  hela 
rörelsen, för om den skulle försvinna under rörelsen så skulle Actorn dras isär, vilket 
innebär att detsamma händer för karaktären när den kopplas till  Actorn. Det krävs 
minst två markörer för att en kroppsdel i Actorn ska roteras. Detta har jag kommit 
fram till via tester i Motionbuilder.

Motionbuilder har även en funktion som heter Story mode, vilket tillåter användaren 
att lappa ihop fler animationer. Denna funktion kan användas för att lappa ihop till 
exempel separata mocap-rörelser till en större rörelse.

 3.4 Matchmoving
Matchmoving  kallas  det  område  inom  datorgrafiken  där  3D-element  (eller  2D-
element)  matchas  till  filmat  material.  För  att  det  ska vara möjligt  att  matcha 3D-
element  till  filmat  material  så  måste  kamerans  position,  rotation  och  rörelse 
bestämmas,  så  att  en  motsvarande  kamera  kan  återskapas  i  programmet  där  3D-
elementen ska renderas. Detta brukar kallas camera solving (eller 3D solving), och det 
fungerar genom att ett antal individuella punkter i det filmade materialet 2D-trackas. 
Sedan  kan  matchmoving-programmet  analysera  dessa  och  beräkna  deras  3D-
positioner, samt beräkna kamerans position, rotation och rörelse.[8]

Placering av 2D-trackers sker alltid med viss felmarginal, speciellt med tanke på att 
bilden har begränsad upplösning. Detta leder i sin tur till att deras 3D-positioner efter 
camera solvingen också kommer ha en viss felmarginal.
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 3.5 Kamerateori

 3.5.1 Bildvinkel, linsdistortion och lens correction
Bildvinkel innebär vinkeln som täcks av synfältet, och kan mätas i olika riktningar: 
horisontellt,  vertikalt  och  diagonalt.  Bildvinkeln  (a)  beror  på  brännvidden  (f)  och 
sensorstorleken i den mätta riktningen (d), och kan beräknas med denna formel:

a=2arctan ( d
2 f

)

Ju kortare brännvidd, desto större bildvinkel, och desto större linsdistortion får bilden.
[9] Som kan ses i bild 5, så böjs det fotograferade rutnätet mer mot kanterna i bilden 
med kortare brännvidd.

Bild 5 – Jämförelse mellan linsdistortion i två bilder tagna med brännvidderna 35mm  
(vänster) och 17mm (höger).
Vissa  program,  som  till  exempel  Nuke,  erbjuder  verktyg  för  att  korrigera 
linsdistortion. Detta kallas lens correction, och  görs genom att fotografera ett rutnät 
med den valda brännvidden, och sedan analysera detta rutnät i det valda programmet. 
Med hjälp av analysen så kan bilden med distortion korrigeras. 

 3.5.2 Olika inställningars påverkan på markörernas synlighen
För motion capture med två kameror  så innebar capture volumen (fortsättningsvis 
refererat som området) det område som båda kamerorna ser. Områdets form, storlek, 
och  position  påverkas  av  kamerainställningarna,  samt  kamerornas  vinkling  och 
position i förhållande till varandra. Kamerornas  vinkling och position påverkar också 
hur många markörer som är synliga i båda kamerorna samtidigt.

Kortare  brännvidd  ger  större  bildvinkel,  vilket  innebär  att  ett  större  område 
(grönmarkerat)  kan  åstadkommas  med  kortare  brännvidder.  Kortare  brännvidd 
innebär å andra sidan också större linsdistortion.

Bild 6 – Olika brännvidders inverkan på området. 50mm, 35mm och 20mm
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Det  som direkt  kan  sägas  om vinklar  är  att  en  för  stor  vinkel  mellan  kamerorna 
innebär ett väldigt begränsad område. 

Bild 7 - 120° mellan kamerorna, ger ett begränsat område

Om kamerorna är riktade mer eller mindre parallellt, så innebär ökat avstånd mellan 
kamerorna att avståndet till området ökar. Större avstånd mellan kamerorna ger dock 
mer parallax.

Bild 8 - Olika avstånd mellan två kameror med brännvidden 35mm

Olika vinklar mellan kamerorna innebär att formen och storleken på området ändras. 
Som kan ses i bild 9, så bidrog en liten vinkling på 20° att området flyttades närmare 
kamerorna,  och  det  blev  större  utrymme  närmast  kamerorna  där  det  är  störst 
upplösning.

Bild 9 - Till vänster är kamerorna parallella, och till höger är de vinklade 20°
Kamerornas position och deras vinkling påverkar inte bara området utan också hur 
många  markörer  som  syns  i  båda  kamerorna.  Så  länge  som  ett  föremål  inte  är 
genomskinligt så kommer inte alla markörer runt om föremålet vara synliga i båda 
kamerorna. Markörer på baksidan av föremålet skyms och kan därför inte bearbetas. 
Med en för stor vinkel mellan kamerorna blir få markörer synliga i båda kamerorna.
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Bild 10 - 120° mellan kamerorna, två markörer är synliga i båda kamerorna

Med  en  parallell  uppställning  av  kamerorna  blir  fler  markörer  synliga  i  båda 
kamerorna, även med olika avstånd mellan kamerorna.

Bild 12 - Parallell uppställning med olika avstånd mellan kamerorna. 4 markörer är  
synliga i båda kamerorna

Med  större  vinklar  så  blir  färre  markörer  synliga  jämfört  med  en  mer  parallell 
uppställning. Fler markörer kan bli synliga om kamerorna flyttas närmare varandra, 
med nackdelen att området blir mindre.

Bild 13 - 60° mellan kamerorna, till vänster är tre markörer synliga i båda 
kamerorna, och till höger är fyra synliga i båda kamerorna
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Med en liten vinkel förblir många markörer synliga i båda kamerorna. Jämfört med en 
helt parallell uppställning så kan kamerorna ha ett större avstånd mellan varandra utan 
att avståndet mellan kamerorna och området ökar så mycket. Större avstånd mellan 
kamerorna innebär också mer parallax mellan markörerna.

Bild  14  –  En  liten  vinkel  bibehåller  många  markörer  synliga  i  båda  kamerorna  
samtidigt som området blir större nära kamerorna
Allt detta var bra att ha i åtanke vid filmningen. Slutsatserna i detta kapitel är baserade 
på observationer utifrån kapitlets bilder.

 3.6  Asus Xtion Pro, iPi Recorder och iPi Mocap Studio
Den djupseende kamera som jag använde i undersökningen var en Asus Xtion Pro. 
Denna  använder  sig  av  en  infraröd  sensor  för  djup,  men  kan  ej  filma  i  färg. [10] 

Bildvinkeln  för  kameran  är  45° vertikalt, 58° horisontellt,  och  70°  diagonalt. 
Filmningen  kan  ske  i  30  fps  med  upplösningen  640  x  480,  eller  i  60  fps  med 
upplösningen 320 x 240.[11] 

Företaget iPiSoft erbjuder program för att filma med en eller fler djupseende kameror, 
och använda det filmade materialet för motion capture. Inspelningen sker först via iPi 
Recorder. I detta program sker först en evaluering av bakgrunden i ett valfritt antal 
sekunder, så att programmet kan skilja bakgrunden från skådespelaren.[12] Sedan kan 
en fil med filformatet ”.iPiVideo” sparas ner. Denna fil kan sedan öppnas med ett 
annat program som heter iPi Mocap Studio, där en Actor likt den i Motionbuilder kan 
användas  för  att  tracka  skådespelarens  rörelse  i  djupinformationen.[13] En  mer 
ingående beskrivning av processen ges i kapitel 4.2.
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 4 Metod och genomförande

För att kunna utföra undersökningen var jag tvungen att producera filmat material för 
att kunna utföra tester med. Det filmade materialet bestod av ett antal tagningar av 
olika typer av rörelser. Dessa rörelser inkluderade:

• Gång i olika riktningar

• Springning i olika riktningar

• Snurra runt ett varv med armarna utåt

• Gång runt i en cirkel

• Olika rotation av överkroppen

• Olika rotation av armar

• Olika rotation av huvudet

• Stående på alla fyra till stående på två ben i olika riktningar

• Vinkning på två olika avstånd

Dessa rörelser är valda för att täcka de flesta olika problem som kan uppstå med dessa 
förenklade mocapsystem, i  syfte att  hitta begränsningar.  Vissa rörelser har gjorts i 
olika riktningar,  för att  se hur denna faktor spelar in. Med olika riktningar menas 
framåt, snett framåt, och bakåt, i förhållande till kameran/kamerorna. 

Först filmades dessa tagningar med två kameror, och vid ett senare tillfälle med den 
djupseende kameran. 

 4.1 Två kameror
Filmningen gjordes med två systemkameror med varsitt identiskt 50mm objektiv, som 
var inställda att filma i 1080p med bildfrekvensen 30 fps. Kamerorna var placerade på 
varsitt stativ med ungefär 3 meters mellanrum med en vinkel på ungefär 25° emellan.

Det filmade material som producerades användes sedan för att skapa mocapdata, som 
sedan användes för olika tester. Det användes också för observation av markörernas 
synlighet  under  olika  rörelser.  Förberedelser,  filmning  och  ihopstädning  tog  totalt 
ungefär fem timmar. 

 4.1.1 Förberedelser
Filmningen utfördes i en lokal på runt 13 x 13 meter, på Teaterhögskolan i Luleå. 
Lokalens alla väggar och golv var svarta, vilket innebar en bra bakgrund för de vita 
markörerna. Lokalen hade även ett stort antal lampor i taket som kunde kontrolleras 
via ett ljusbord. Det första som gjordes var att placera ut ett origo bestående av tre 
markörer, formade som en likbent rätvinklig triangel, där varje kortsida var 50 cm. 
Sedan fästes några extra markörer runt om på golvet och på några stolar. Detta för att 
få flera markörer representerade i alla axlar så att dessa kunde hjälpa till med camera 
solvingen.
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 4.1.2 Mocapdräkt
Den mocapdräkt som användes bestod av ett underställ och en mössa. Markörerna 
bestod av flörtkulor och fästes med hjälp av självhäftande tejp. Längst ut på varje 
underarm satt en penna fast med kardborreband, med en markör i varje ände.

Jag använde de markörer  som kan ses i  bild  15,  som totalt  bestod av 86 stycken 
markörer. De två rödmarkerade markörerna på ryggen satt löst och användes därför 
aldrig.

Bild 15 – Den uppsättning markörer som användes under filmning

 4.1.3 Fotografering av markörer
Innan filmningen påbörjades, så fotograferades ett antal bilder av markörerna runt om 
från olika vinklar. På varje bild var det viktigt att få med hela skådespelaren samt 
origomarkörerna.  Det  var  också  viktigt  att  skådespelaren  inte  rörde  sig  under 
fotograferingen, samt att armarna hölls ut så att markörer på sidan om kroppen syntes.

Bild 16 - 21 bilder runt om alla markörer
Först genomfördes en lens correction för alla bilder i NukeX (version 6.3), med hjälp 
av ett rutnät som hade fotograferats med samma objektiv. Sedan importerades alla 
bilder i Matchmover som en sekvens, där alla markörer trackades för hand. Genom att 
utföra en camera solving så löstes alla markörers 3D-positioner ut, samt kamerans 
position för varje bildruta. Genom att exportera informationen till Maya så fick jag en 
Maya-fil innehållande alla markörer representerade av ”Locators”.
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Bild 17 - Alla markörer representerade av ”Locators” i Maya
I Motionbuilder är det bra att ha en kroppsställning som är lätt att anpassa Actorn till, 
vilket denna data kan bidra med. Denna data kan också hjälpa till med återskapning 
av markörer, som jag har skrivit om längre fram i rapporten.

 4.1.4 Filmning och bearbetning av filmat material
Nästa  steg  var  att  filma  alla  de  olika  rörelserna.  Mellan  varje  tagning  så  fördes 
videofilerna över till en dator, där de sorterades in i en mapphierarki. 

Innan  det  filmade  materialet  kunde  användas,  så  sparades  alla  videofiler  om till 
bildsekvenser, med hjälp av NukeX. I samband med det så synkroniserades även varje 
par av sekvenser (dvs. sekvensen från höger respektive vänster kamera), så att samma 
bildruta  i  båda  sekvenser  representerade  samma  tidpunkt  i  tagningen.  En  lens 
correction utfördes också för varje sekvens.

 4.1.5 Tracking och camera solving
Nästa  steg  var  att  tracka  markörer  för  de  olika  rörelser  som  skulle  testas. 
Mocapdräkten hade väldigt många markörer,  vilket innebar att  jag hade många att 
välja mellan. Jag trackade inte alla, utan bara de jag ansåg vara nödvändiga för just 
den rörelsen.

Trackingen gjordes med Autodesk Matchmover 2014. För varje test så importerades 
båda  sekvenserna  med  kameran  inställd  på  Fixed.  Sedan  trackades  alla  relevanta 
markörer två gånger, en gång för varje sekvens.

Fixerade markörer trackades också. Dessa inkluderade markörerna för origo. Dessa 
fixerade markörers ställdes in som static points, medan de röriga markörerna ställdes 
in på non-rigid motion (motion capture).
Jag  hade  tidigare  utfört  tester  med  Matchmover  för  att  se  vad  som krävs  för  att 
programmet ska kunna utföra en camera solving korrekt, både med renderat material 
och  filmat  material.  Det  jag fann var  att  Matchmover  behöver  minst  sju  trackade 
markörer, annars dyker detta varningsmeddelande upp:

"Cannot locate reference/key frames necessary for camera solving: a minimum of 2  
images with 7 points in common or 4 points with known 3D coordinates are required  
to create reference/key frames"
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Utifrån  mina  tester  verkar  det  också  som att  Matchmover  har  problem att  utföra 
camera solving ifall markörer inte fanns representerade i alla dimensioner. Med andra 
ord, ifall de bara är utspridda på marken behöver minst en markör flyttas i höjdled för 
att beräkningen ska bli korrekt.

Markörerna  i  tagningarna  trackades  ganska  felfritt,  så  länge  de  inte  rörde  sig  för 
snabbt. 30 fps medförde ganska mycket rörelseoskärpa, speciellt i tagningen med run 
cycle (och även walk cycle) från höger till vänster i bild. När rörelseoskärpan för en 
markör blev för stor var trackern tvungen att placeras manuellt för varje bildruta.

Bild 18 – Jämförelse mellan rörelseoskärpans relation till rörelsens riktning i  
förhöllande till kameran (framåt, snett framåt och åt sidan)
Jag  var  också  tvungen  att  placera  trackern  manuellt  när  markören  rördes  framför 
någonting ljust i bakgrunden, när två markörer kom för nära varandra, samt när en 
annan kroppsdel rörde sig framför markören.

När  trackingen helt  förlitades  på  Matchmover,  så  placerades  inte  trackern  alltid  i 
mitten av markören, speciellt inte när markören hade mycket rörelseoskärpa. Detta 
resulterade i väldigt hackiga kurvor.

Bild 19 – En trackers placering kan variera väldigt mycket från bildruta till bildruta  
när  mjukvaran  sköter  trackingen.  Till  höger  syns  en  ojämn animationskurva som  
resulterat från detta problem
Camera solvingen fungerade felfritt i de flesta fall. Efter camera solvingen så hade 
alla trackade markörer sina rörelser representerade i 3D. I bildrutor där de inte syntes i 
båda kamerorna så placerades de i origo. Genom att sedan exportera till Maya fick jag 
en Maya-fil innehållande alla trackade markörer och kamerornas position.

I vissa fall hindrade enskilda trackers camera solvingen. Jag fick då leta upp dessa och 
inaktivera dem. För att ändå få med dem kunde jag utföra en andra camera solving 
med bara dessa aktiverade,  och alla andra inaktiverade.  Genom att  exportera båda 
dessa separat och sedan importera båda i Maya, så fick jag alla markörer trots att vissa 
av dem verkade störa varandra.
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 4.1.6 Reparation av  markörer
För att mocapdatan ska vara användbar måste alla markörer som ska användas synas 
genom hela rörelsen. Med två kameror blev många animationskurvor trasiga, eftersom 
markören hamnade i origo varje gång den inte syntes i båda kamerorna. Jag hittade 
däremot ett antal metoder för att reparera dessa animationskurvor mer eller mindre 
precist.

 4.1.6.1 Duplicering av närliggande markör
En markör kan repareras eller återskapas direkt från en en annan markör, ifall båda 
markörerna  förflyttades  ungefär  likadant  under  den  delen  av  rörelsen  där  ena 
markören  behöver  återskapas.  Detta  sker  då  helt  enkelt  genom att  duplicera  den 
synliga  markörens  animationskurvor  (eller  delar  av  dem,  om det  inte  gäller  hela 
rörelsen), och föra över dem till den gömda markören, efter att dessa har translaterats 
så att avståndet mellan markörerna bibehålls. Detta är ett enkelt knep som bara ger en 
approximerad lösning. Bild 20 visar jämförelsen mellan två Z-kurvor hos närliggande 
markörer placerade på huvudet under en walk cycle. De liknar varandra, och skulle 
den  ena  vara  trasig  eller  inte  finnas  så  skulle  den  andra  kunna  användas  för  att 
reparera eller ersätta den första.

Bild 20 – Jämförelse av två närliggande markörers Z-kurvor

 4.1.6.2 Med tangenter
Markörer som har hål i sin animationskurva kunde under vissa förhållanden repareras 
väldigt enkelt, dock baserat på ögonmått. Det förutsatte att hålet i kurvan inte innehöll 
för komplex rörelse, mer bestämt en enkel parabelformad kurva, samt att inte hålet 
var för stort. Genom att använda tangenterna hos de närmste två keys till höger och 
vänster om hålet i kurvan så kan kurvan rekonstrueras, mer eller minder noggrant.

Bild 21 – Simplare kurvor tillåter kurvan att repareras med ögonmått
Det  är  inte  säkert  att  man  gissar  rätt,  därför  måste  man  kontrollera  så  att  den 
reparerade  markören  inte  sticker  ut  från  övriga  markörer  under  rörelsen.  Om en 
markör inte förflyttades eller förflyttades linjärt under de bildrutor där den inte syntes 
så kunde problemet lösas genom att den trasiga delen av kurvan helt enkelt raderades.
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 4.1.6.3 Återplacering av markör med hjälp av tre referensmarkörer
För att kunna återskapa markörer som inte syntes på grund av att de var placerade på 
motsatt sida av kroppen i förhållande till kamerorna, så producerade jag ett script i 
Maya med scriptspråket Python.

Detta fungerar genom att först spara förhållandet mellan tre referensmarkörer och den 
markör som ska repareras. Sedan kan markören återplaceras med hjälp av det sparade 
förhållandet på bildrutor där alla referensmarkörerna syns. Detta kräver att alla de fyra 
markörerna förflyttas med en stel rörelse, därför är det lämpligast att alla markörerna 
sitter på samma ben i skelettet, till exempel höftbenet. 

Denna formel användes i mitt pythonscript för återskapning av en markör utifrån tre 
referensmarkörer.

Punkterna P⃗0 , P⃗1 , P⃗2 , P⃗3  transformeras till punkterna Q⃗0 ,Q⃗1 ,Q⃗2 ,Q⃗3
Kända värden före transformationen: P⃗0 , P⃗1 , P⃗2 , P⃗3
Kända värden efter transformationen: Q⃗0 , Q⃗1 ,Q⃗2
Okänt värde som ska beräknas: Q⃗3

M 1 = [P0x P0 y P0 z 0
P1x P1 y P1 z 0
P2x P2 y P2 z 0
0 0 0 1

] M 2 = [Q0 x Q0 y Q0 z 0
Q1x Q1 y Q1 z 0
Q2x Q2 y Q2 z 0

0 0 0 1
]

n⃗1 =
(⃗P0P1×⃗P0P2)
∣(⃗P0P1×⃗P0P2)∣

n⃗2 =
(⃗Q0Q1×⃗Q0Q2)
∣(⃗Q0Q1×⃗Q0Q2)∣

d = P⃗0P3⋅n⃗1

v⃗ = P⃗3−d∗n⃗1

T=M 1
−1∗M 2

P⃗3 p=P⃗3−d∗n⃗1

Q⃗3=P⃗3p∗T+d∗n⃗2

Denna formel implementerades på följande sätt i scriptet:
  before = dt.Matrix([p0.x, p0.y, p0.z, 0],[p1.x, p1.y, p1.z, 0],[p2.x, p2.y, p2.z, 0], [0,0,0,1])
  after = dt.Matrix([q0.x, q0.y, q0.z, 0],[q1.x, q1.y, q1.z, 0],[q2.x, q2.y, q2.z, 0], [0,0,0,1])
  normal = p0p1.cross(p0p2).normal()
  dist = p0p3.dot(normal)
  q3 = p3 – dist*normal
  transformMatrix = before.inverse()*after
  solve = dt.Matrix(q3.x, q3.y, q3.z, 1)*transformMatrix
  q3 = dt.Vector(solve[0][0], solve[0][1], solve[0][2])
  newNormal = q0q1.cross(q0q2).normal()
  q3 = q3 + newNormal*dist

Hela scriptet finns bifogat i Bilaga 1.
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Jag bekräftade att  scriptet  fungerade,  genom att  manuellt  animera några punkter  i 
Maya, och sedan reparera en av dem efter att ha gjort hål i dess animationskurva. 
Därmed kunde jag också jämföra reparationen med punktens ursprungliga kurva och 
dessa  visade  sig  vara  identiska.  Om  jag  manuellt  förde  in  felmarginaler  i 
referensmarkörernas positioner så blev kurvorna däremot inte identiska längre. Jag 
kunde  använda  de  återskapade  markörerna  som  syns  i  bild  17  i  samband  med 
användandet av scriptet, genom att med hjälp av dem spara förhållanden mellan fyra 
markörer och sedan applicera det på den mocapdata som jag reparerade.

 4.1.6.4 Filmning av armrotationer
Jag utförde en ny filmning där jag testade armrotationer separat. Denna gång med 
dubbla uppsättningen markörer, eftersom den tidigare filmningen hade för få markörer 
för att hantera armrotationer. Åtta markörer placerades runt om armbågen. och fyra 
runt handleden, placerade i ändarna av två pennor.

Bild 22 – Markörer för tagningen med armrotationer.

Dessa var svåra att tracka, dels för det var så många som satt så nära varandra, och 
dels för att rotationerna gjorde att de försvann och dök upp om vartannat. Därför var 
jag tvungen att tracka dem bildruta för bildruta manuellt. Sedan utfördes en camera 
solving och därefter exporterades markörerna till Maya. Resultaten presenteras i 5.1.1.

 4.1.7 Överförande till Motionbuilder
För att sedan kunna använda mocapdatan så kunde jag exportera markörerna till en 
FBX-fil från Maya, och sedan importera den i Motionbuilder där markörerna kunde 
appliceras på en Actor, kopplad till en 3D-karaktär.

 4.2 Djupseende kamera
En  del  av  undersökningens  syfte  var  att  göra  en  jämförelse  med  en  djupseende 
kamera.  Den  djupseende  kamera  som  användes  var  en  Asus  Xtion  PRO.  Denna 
kamera genererar inga färgbilder utan bara djupinformation, vilket var det enda som 
användes för att tracka rörelsen. Därför behövdes inga markörer.

Vid filmningen med denna kamera så utfördes samma rörelser som hade utförts med 
de  två  kamerorna.  Denna  gång  tog  filmningen  totalt  en  halvtimme.  Inspelningen 
skedde med iPi Recorder 2 och användningen av det filmade materialet skedde i iPi 
Mocap Studio 2, båda programmen från iPiSoft.

 4.2.1 Filmning
Innan olika rörelser kunde börja filmas så var bakgrunden tvungen att evalueras. Detta 
innebar en filmning av endast bakgrunden i några sekunder (i mitt fall 5 sekunder, 
detta gick att ställa in). Efter detta kunde tagningarna börja spelas in.
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Filmningen  skedde  i  upplösningen  640  x  480,  med  bildfrekvensen  30  fps.  Varje 
rörelse som filmades började med en T-pose. Samma rörelser filmades här som med 
de  två  kamerorna.  Varje  tagning  skedde  med  ett  knapptryck  i  iPi  Recorder,  som 
resulterade i en fil med filformatet ”.iPiVideo”. 

 4.2.2 Tracking
Varje iPiVideo-fil  kunde sedan importeras till   iPi Mocap Studio,  där den filmade 
djupinformationen blev synlig i en 3D-vy (se bild 23).

Bild 23 – Data från en tagning med den djupseende kameran, sedd i en 3D-vy i iPi  
Mocap Studio 2
Det första steget i detta program var att matcha en Actor (likt den i Motionbuilder) till 
skådespelaren i den filmade djupinformationen. Det var av denna anledning som varje 
rörelse startade i en T-pose, då det skulle förenkla denna process. 

Matchningen skedde genom att flytta Actorn och rotera kroppsdelarna för att passa in 
den i djupinformationen. Matchningen kunde även finjusteras automatiskt genom att 
klicka på ”Refit Pose”. 

Actorn hade ett antal inställningar för utseendet, bland annat höjd och kroppsmassa, 
som gjorde det möjligt att anpassa den efter skådespelaren. Actorn kunde även sparas 
och återanvändas vilket var lämpligt för mig, eftersom jag hade många rörelser som 
skulle testas.

Bild 24 – Actor i iPi Mocap Studio 2
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Innan  matchningen  utfördes  så  kunde  jag  ställa  in  det  intervall  av  bildrutor  som 
innehöll rörelsen; den sista bildrutan för T-posen till den sista bildrutan i rörelsen.

Nästa steg blev att tracka rörelsen. Trackingen kunde ske både framåt och bakåt, och 
gick ut på att Actorn matchades automatiskt till djupinformationen i varje bildruta. 
Efter  att  trackingen  var  klar  fanns  det  även  funktioner  som  utjämning  och 
skakningsreducering.

För många rörelser gick trackingen felfritt  genom hela rörelsen.  Om en kroppsdel 
tappade kontakt med djupinformationen under trackingen så hände det att den förblev 
felvriden under resten av trackingen. Då var det möjligt att manuellt vrida tillbaka den 
och tracka om de bildrutor där detta problem uppstod. 

Slutligen kunde jag exportera rörelsen till en FBX-fil, i form av Actorns animerade 
rig. Denna fil kunde sedan importeras i Motionbuilder, där den kunde kopplas till att 
styra en 3D-karaktär. Det fanns också möjlighet att exportera rörelsen till 3ds Max 
eller Blender, eller att ta in en karaktär direkt till iPi Mocap Studio och koppla den till 
Actorn. 

Bild 25 – Riggen från Actorn i iPi Mocap Studio som har exporterats som FBX och  
sedan importerats till MotionBuilder

 4.3 Metodkritik
Med den metod som jag har använt kan jag bara dra slutsatser som gäller de kameror 
och de program jag har använt. Vidare så är det svårt att kvantifiera rörelser, därför 
kan mina slutsatser inte fungera som allmängiltiga regler utan mer som övergripande 
riktlinjer.
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 5 Resultat
I denna rapport har jag undersökt två förenklade motion capture system, genom att 
försöka återskapa ett antal olika typer av rörelser med båda systemen. Mina tester har 
gett mig en bättre förståelse för de olika systemens möjligheter och begränsningar, 
och hur de skiljer sig mellan varandra. I detta kapitel ska jag gå igenom resultaten från 
mina tester.

 5.1 Två kameror
Olika rörelser fungerade olika bra i olika riktningar. Den gångrörelse som fungerade 
bäst var den som var riktad mot kamerorna. Här var alla trackade markörer synliga 
genom hela rörelsen. När markörerna applicerades på Actorn i Motionbuilder så följde 
Actorn med rörelsen väldigt bra. 

Bild 26 – Bildsekvens av mocapdata som styr en Actor
Gång  i  riktning  bort  från  kamerorna  fungerade  ungefär  lika  bra.  Eftersom  varje 
kroppsdel  hade  minst  fyra  markörer  runt  om,  så  var  minst  en  synlig  för  varje 
kroppsdel. Fötterna var dock problematiska, eftersom markörer på fötterna doldes när 
de riktades bort från kamerorna. 

Bild 27 – Jämförelse mellan synlighet av markörer på fötterna, riktad från kamerorna  
jämfört med riktat emot kamerorna
När  gångrörelsen  skedde  snett  framåt så  blev  de  flesta  markörer  synliga  på 
överkroppen. Markörer på det bortre benet doldes dock bakom det främre benet under 
stora delar av rörelsen. Dessa kunde jag inte reparera tillräckligt bra.
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Gång som skedde åt sidan i förhållande till kamerorna resulterade inte i användbar 
mocapdata. Att det bortre benet doldes bakom det främre var inget större problem. 
Dessa hål i animationskurvorna kunde repareras med hjälp av tangenterna eftersom 
det  handlade  om väldigt  små  hål.  Samma  lösning  fungerade  för  markörerna  som 
stundvis  doldes  av den främre  armen.  Markörer  på den bakre  armen var  däremot 
dolda under större delen av rörelsen, och det fanns inte tillräckligt med data för att 
återskapa dem. Att stora delar av kroppen doldes var ett problem som var mer eller 
mindre  genomgående  för  alla  tagningar  där  skådespelaren  var  riktad  åt  sidan  i 
förhållande till kamerorna.

Springningen  som var  riktad  mot  kamerorna  fungerade  lika  bra  som gången  mot 
kamerorna. När springningen skedde snett framåt så ökade rörelseoskärpan så pass 
mycket att nästan varje markör fick handtrackas bildruta för bildruta. Markörer på den 
bortre armen var dolda i större delen av rörelsen och detta blev svårt att reparera.

Rörelsen från alla fyra upp till stående fungerade inte i någon riktning. Alldeles för 
många markörer doldes under större delen av denna rörelse.

I  tagningen  där  skådespelaren  snurrade  ett  helt  varv  med  utsträckta  armar,  och 
tagningen med gång i cirkel, så innebar armarna och benen ett för stort problem, då 
dessa  ibland  doldes  helt  och  hållet.  Dessa  lyckades  jag  inte  reparera  med  mina 
metoder.  Markörer  runt  huvudet,  höften  och  överkroppen  gick  att  återskapa  med 
scriptet, men det blev ofta stora felmarginaler. Reparation av en markör som roterade 
ett helt varv resulterade i ett stort hopp i animationskurvan mellan den sista bildrutan 
som reparerats och bildrutan därefter där markören redan var synlig. Om reparationen 
skedde åt motsatt håll så flyttades bara hoppet till  början av hålet.  Dessutom blev 
kurvorna  väldigt  olika  beroende  på  riktningen  som  reparationen  utfördes  i.  Att 
reparera från båda hållen samtidigt flyttade hoppet till mitten.

Bild 28 – A) Hål i animationskurvorna för en markör som satt på överkroppen som  
roterade ett helt varv. B) Reparation framåt C) Reparation bakåt D) Reparation från  
båda hållen
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De olika överkroppsrotationerna inkluderade bugning samt rotation i sidled. Bugning 
mot kamerorna fungerade bra, och inga reparationer behövde göras. När den skedde 
snett framåt så doldes stora delar av den bortre armen. Detta kunde repareras genom 
att  duplicera  och  translatera  markörer  från  den  synliga  armen,  eftersom armarna 
rördes likadant. Bara en markör på höften var synlig, men för att få tre så kunde denna 
markör  helt  enkelt  dupliceras.  Detta  resulterade  i  likvärdig  mocapdata  som  för 
bugningen riktad mot kamerorna.

Rotation  av överkroppen i  sidled  innebar  mer  reparationer.  När  denna rörelse  var 
riktad mot kamerorna så doldes armarna när de roterades bort från kameran. De var 
dolda  under  hela  denna  svängning,  i  25  bildrutor,  och  ingen  av  mina  metoder 
medförde en bra reparation. När rörelsen var riktad snett mot kamerorna så doldes 
armen bara 10 bildrutor, och detta var inte under svängningen. Detta möjliggjorde att 
reparera dessa markörer med tangenterna.
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I  denna  tabell  syns  en  sammanfattning  av  resultaten  från  tagningarna  med  två 
kameror.

Rörelse Huvud Överkropp Höft Armar Ben Fötter

Gång framåt xx xx xx xx xx xx
Gång snett 

framåt
xx x x x – –

Gång bakåt xx xx xx xx xx –
Gång åt sidan xx x x – x x

Vinkning framåt xx xx xx xx xx xx
Snurra runt / / / – – –

Gång i cirkel / / / – – –
Springning 

framåt
xx xx xx xx xx xx

Springning snett 
framåt

xx x x – x x

Alla fyra till 
stående, framåt

xx – – xx – –

Alla fyra till 
stående, snett 

framåt

xx – – – – –

Bugning framåt xx x x xx xx xx
Bugning snett 

framåt
xx xx x x xx xx

Rotation av 
överkropp i 

sidled, framåt

xx xx x – xx xx

Rotation av 
överkropp i 
sidled, snett 

framåt

xx x x x xx xx

xx = Markörer synliga genom hela rörelsen, utan reparation
x = Markörer synliga genom hela rörelsen, med reparation
/ = Reparationer misslyckades, på grund av för stora felmarginaler
– = Reparationer misslyckades, på grund av för stora hål i 

animationskurvorna

27



 5.1.1 Hantering av armrotationer
Felmarginalen  för  markörernas  Z-positioner  blev  väldigt  stor.  Detta  försvårade 
processen  att  reparera  hålen  i  animationskurvor  för  markörerna  runt  armbågen. 
Felmarginaler i Z-positionerna för de tre referensmarkörerna överfördes nämligen till 
X, Y och Z-positionen för den reparerade markören. 

Bild 29 - Jämförelse av delar av en markörs animationskurvor. Den nedersta är Z-
kurvan, som är relativt ojämn jämfört med de andra

Att sedan använda en reparerad markör till att reparera en annan markör byggde bara 
på felmarginalen ytterligare.

Bild 30 – Delar av animationskurvor hos en reparerad markör, där felmarginaler kan  
ses i alla kurvor

Problemet  kravstod  även då  kurvorna  först  jämnades  ut  med  Resample  Curves1 i 
Maya. Därför fann jag det praktiskt omöjligt att återskapa alla åtta markörer runt om. 

De fyra markörerna på armleden var däremot möjliga att reparera. Även här fanns en 
stor felmarginal i Z-positionerna, men placeringen på pennorna gjorde att alla fyra var 
synliga väldigt ofta, och i annat fall var bara en markör dold. 

Bild 31 – Pennorna medförde till att öka synligheten för de fyra markörerna.

1 Resample curves är ett verktyg som reducerar antalet keys i en kurva och jämnar ut den [14]
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Detta gjorde det enkelt att reparera den dolda markören med scriptet, och på de få 
bildrutor där två markörer var dolda så kunde reparationen av dessa utföras direkt i 
animationskurvorna.  Att  använda  Resample  Curves  på  dessa  markörer  innan 
reparationsprocessen, resulterade i mycket jämnare kurvor.

Bild 32 – Till vänster syns delar av de fyra markörernas z-kurvor, och till höger syns  
kurvorn efter att verktyget ”Resample curves” har använts

Jag testade sedan att använda dessa fyra markörer för att styra armen på en Actor i 
Motionbuilder. Armen roterade inte om jag använde tre eller fler av markörerna, men 
det fungerade bra om jag bara använde två av dem. Medelvärdet mellan två kurvor 
minskade deras felmarginaler, och eftersom jag bara behövde två så kunde jag skapa 
två nya markörer med jämnare rörelser från medelvärdet av det vänstra respektive 
högra paret av markörer.

Bild 33 – Medelvärdet av två kurvor reducerade felmarginalerna ytterligare
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 5.2 Djupseende kamera
IPi Mocap Studio kunde med hjälp av den djupseende kameran återskapa de flesta 
rörelserna som jag testade. Till skillnad från systemet med två kameror så gick Actorn 
inte sönder då en kroppsdel slutade synas. Då fastnade den bara i läget den befann sig 
i. I vissa fall kunde iPi Mocap Studio gissa kroppsdelens position väldigt bra även om 
bara bråkdelar av den var synlig.

Likt systemet med två kameror så fungerade rörelserna som var riktade mot kameran 
väldigt bra. Dessa inkluderade gång och springning. För dessa rörelser fungerade även 
snett framåt utan större problem. I tagningen för gång bort från kameran så började 
rörelsen i en T-pose, sedan vändning ett halvt varv och sedan gång bortåt. I denna 
tagning så löstes vändningen ut felfritt.

Rörelser där skådespelaren snurrade runt kunde till skillnad från 2 kameror återskapas 
med den djupseende kameran. Vissa kroppsdelar kunde tappas under trackingen, men 
dessa kunde återplaceras manuellt varpå en tracking åt motsatt håll utfördes. Ibland 
fick detta utföras flera gånger om, men i det flesta fall så placerades kroppsdelen rätt 
till slut.

Vissa rörelser innebar dock begränsningar även för den djupseende kameran. Detta 
inkluderade rörelsen alla fyra till stående. Riktat framifrån så blev benen dolda, och 
trots tracking fram  och tillbaka så placerades de inte korrekt. Denna rörelse kunde 
nästan  återskapas  när  den  var  vriden  snett  åt  sidan.  Men  även  där  var  det  stora 
felmarginaler.

Rotation av handlederna kunde inte hanteras. Jag filmade en tagning där jag fäste en 
linjal  på  armen  i  syfte  att  förtydliga  rotationen,  men  detta  löste  inte  problemet. 
Huvudrotation åt sidorna kunde inte heller hanteras, däremot huvudrotationer upp och 
ner. Även här försökte jag förtydliga rotationen genom att ha en keps på mig, men 
problemet kravstod.

Vidare så var hanteringen av fotplacering väldigt begränsad, de såg ut att till störst del 
röras likadant som underbenet. I tagningen med överkroppsrotation i sidled så trodde 
iPi Mocap Studio att höfterna, benen och fötterna roterade likadant. Detta är dock 
något som skulle kunna förbättras med en förbättring av mjukvaran.

I  mina  tagningar  så  var  data  som  befann  sig  mer  än  6  meter  från  kameran 
oanvändbart, medan systemet med två kameror kunde läsa ut data på över 10 meter 
från kamerorna. 

Den  genomsnittliga  filstorleken  för  en  tagning  med  den  djupseende  kameran  var 
omkring 30 megabyte. Motsvarande för med två kameror var omkring 220 megabyte.
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I  denna  tabell  syns  en  sammanfattning  av  resultaten  från  tagningarna  med  den 
djupseende kameran.

Rörelse Huvud Överkropp Höft Armar Ben Fötter

Gång framåt xx xx xx xx xx xx
Gång snett 

framåt
xx xx xx xx xx /

Gång bakåt xx xx xx xx xx /
Gång åt sidan xx xx xx – xx /

Vinkning 
framåt

xx xx xx xx xx xx

Snurra runt xx xx xx / / /
Gång i cirkel xx xx xx / / /
Springning 

framåt
xx xx xx xx xx xx

Springning 
snett framåt

xx xx xx xx xx xx

Alla fyra till 
stående, framåt

xx xx xx / – –

Alla fyra till 
stående, snett 

framåt

xx xx xx / / –

Bugning framåt xx xx xx xx xx xx
Bugning snett 

framåt
xx xx xx xx xx xx

Rotation av 
överkropp i 

sidled, framåt

xx xx x xx x x

Rotation av 
överkropp i 
sidled, snett 

framåt

xx xx x / x x

xx = Kroppsdelen placerades korrekt under hela rörelsen
x = Kroppsdelen placerades korrekt men roterates fel under hela rörelsen
/ = Kroppsdelen placerades fel under enstaka delar av rörelsen
– = Kroppsdelen placerades fel under större delen av rörelsen
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 6 Diskussion

 6.1 Skillnader
En stor skillnad mellan systemen var att Actorn i iPi Mocap Studio inte gick sönder då 
en kroppsdel slutade synas. Det fanns ingen beskrivning av trackingalgoritmen som 
används i iPiSoft Mocap Studio, men jag tog via mailkonversationer med iPiSoft reda 
på  att  trackingen  tar  hänsyn  till  kroppsställningen  på  föregående  bildruta,  vilka 
kroppsställningar som är anatomiskt möjliga, samt en maxhastighet för alla joints i 
Actorn.  Om maxhastigheten överskrids så sker istället  en interpolering över några 
bildrutor. 

Detta  innebar  att  trackingen  kunde  utföras  fram  och  tillbaka  några  gånger,  och 
emellanåt korrigera kroppsdelen manuellt,  tills dess att kroppsdelen placerades rätt 
genom  hela  rörelsen.  Detta  var  den  största  anledningen  till  att  den  djupseende 
kameran kunde återskapa  fler  rörelser.  I  MotionBuilder  är  Actorn helt  bunden till 
markörernas rörelse, vilket är anledningen till att den går sönder om en markör  har ett 
hål i sin animationskurva och därmed flyttas till origo. Därför är systemet med två 
kameror så beroende av att alla markörer är synliga genom hela rörelsen eller att hålen 
i markörernas animationskurvor kan repareras.

Vidare så innebar metoden med den djupseende kameran en mycket snabbare process. 
Filmningen kunde göras utan en dräkt och utan markörer, och ingen synkronisering 
eller lens correction behövde utföras. Trackingen för en hel rörelse gick ungefär lika 
snabbt som trackingen för en enskild markör i systemet med två kameror.

Den djupseende kameran är anpassad för att filmna inomhus.[11] Systemet med två 
kameror kan dock användas utomhus, detta skedde utan problem under filmningen för 
armrotationer.

 6.2 Att komma runt problemen
Det går att hitta sätt att arbeta sig runt problem som uppstår med båda systemen. Ett 
sätt som skulle fungera för båda systemen är att handanimera kroppsdelar vars rörelse 
uteblev,  genom att  använda  till  exempel  MotionBuilder.  MotionBuilder  kan  även 
användas för att reducera felmarginaler, till exempel genom att använda filter.[15]

 6.2.1 Två kameror
För att få ut så mycket som möjligt av detta system så skulle komplexa rörelser kunna 
delas upp i olika tagningar, på så sätt att alla delar kan fångas av systemet och sedan 
lappas ihop igen i Motionbuilder.  Ta till  exempel en rörelse där skådespelaren går 
emot kamerorna, vänder sig om ett halvt varv och sedan bugar. Att filma hela rörelsen 
i  en  tagning  skulle  innebära  svårigheter  där  skådespelaren  vänder  sig  om.  Att 
skådespelaren bugar vänd bort från kamerorna skulle innbära att huvudet och axlarna 
skulle döljas under större delen av bugningen. Detta problem skulle kunna arbetas 
runt genom att  filma bugningen separat,  riktat  mot kamerorna.  Sedan skulle dessa 
delar kunna lappas ihop med en handanimerad vändning mellan dem.

Vissa rörelser skulle kunna lösas ut bättre ifall kamerorna var placerade högre upp och 
vinklade neråt. Som kan ses i bild 34 så skulle denna kameraplacering kunna fånga en 
bugning som sker riktad bort från kamerorna, eftersom huvudet och axlarna åter blir 
synliga med denna vinkel. 
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Bild 34 – Bugning bort från kamerorna. Jämförelse mellan två kameror i markhöjd  
och två kameror som är placerade högre upp och vinklade neråt
Denna kameraplacering skulle däremot innebära ett  sämre alternativ när det gäller 
andra rörelser. Som kan ses i bild 35, så syns bara halva högerbenet i ena kameran 
som är placerad högre upp och vinklad neråt.

Bild 35 – Böjning av ena benet. Jämförelse mellan två kameror i markhöjd och två  
kameror som är placerade högre upp och vinklade neråt

 6.2.2 Djupseende kamera
Motionbuilder  har  specifika  verktyg  för  fotplacering,  som  enkelt  skulle  kunna 
användas för att finjustera fötternas placering.[16]

 6.3 Vidareutveckling av scriptet
Mitt script skulle kunna vidareutvecklas på många sätt. Ett sätt är att ta hänsyn till fler 
markörer än tre, och på så sätt kanske reducera felmarginalerna. Scriptet skulle även 
kunna innefatta fler olika verktyg. 

En möjlighet är ett automatiskt verktyg för att reparera hål i enkla kurvor, som med 
hjälp av kurvans lutning och acceleration räknar ut hur den borde repareras. Detta 
skulle förmodligen fungera bättre än ögonmått. Detta skulle också kunna användas i 
kombination med markörens relation till andra markörer. 

Om avståndet från markören till  en eller två andra markörer är konstant, så skulle 
dessa avstånd kunna tas med i beräkningen. Om markören fortfarande är synlig i ena 
kameran så skulle  informationen från den kameran kanske kunna bidra  till  bättre 
reparation i några bildrutor.

 6.4 Utveckling av motion capture med djupseende kamera
Upplösningen för den djupseende kameran som jag använde var ganska låg. Högre 
upplösning i nästa generations kameror skulle kanske kunna göra att rotation känns 
igen lättare. Om kamerans precision ökade så skulle nog även detta bidra till att lösa 
problemet. Uppdatering av mjukvaran skulle förmodligen också kunna reducera vissa 
problem. I iPiSofts diskussionsforum kunde jag läsa att det i nästa version ska gå att  
tracka  enskilda  kroppsdelar[17],  vilket  skulle  underlätta  processen  att  rätta  till 
felplacerade kroppsdelar.
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 7 Slutsatser
Denna undersökning har gett mig en bra bild av skillnaderna mellan dessa två system, 
samt gett mig verktyg till  att kunna använda motion capture till  filmprojektet som 
inspirerade mig att göra undersökningen.

 7.1 Två kameror
Motion capture med två kameror kräver mycket tidskrävande handarbete i form av 
tracking och reparering av markörer.

Systemet  har  två  huvudsakliga  problem.  Det  ena  är  felmarginal.  Mycket 
rörelseoskärpa  försvårar  trackingen  vilket  kan  resultera  i  väldigt  ojämna 
animationskurvor.  Det  andra  problemet  är  att  det  blir  hål  i  markörens 
animationskurvor då den döljs i en eller  båda kamerorna.  Dessa hål kan repareras 
genom att använda olika metoder, men hur pass bra reparationen blir beror på hur 
komplex  rörelse  det  handlar  om,  hur  stort  hålet  är,  samt  felmarginaler  hos 
referensmarkörer ifall sådana används. 

Systemet  fungerar  bäst  för  enkla  rörelser  där  skådespelaren  står  riktad  mer  eller 
mindre mot kamerorna. Skådespelaren kan även stå riktad bort från kamerorna, men 
detta kan orsaka problem med markörer på fötterna. Om skådespelaren står riktad åt 
sidan så döljs för många markörer på den bortre sidan av kroppen.

Bara en begränsad rotation av kroppen kan hanteras, detta ifall rotationen inte innebär 
att ena armen eller benet döljs för mycket. En annan begränsning är att systemet inte 
kan hantera vissa kroppsställningar. Att exempelvis stå på alla fyra döljer för många 
markörer  oavsett  riktning  i  förhållande  till  kamerorna.  Rotation  av  handleden var 
möjlig att hantera med hjälp av fyra markörer som fästs i ändarna av två stavar på 
handleden.

 7.2 Djupseende kamera
Den  djupseende  kameran  kunde  återskapa  fler  rörelser,  och  innebar  en  mycket 
snabbare  arbetsprocess.  Här  begränsades  inte  rörelserna  lika  mycket  till  olika 
riktningar i förhållande till kameran, och systemet hade möjlighet att hantera rotation 
av  hela  kroppen.  Systemet  kunde  däremot  inte  hantera  armledsrotationer  eller 
huvudrotationer i  sidled.  Vissa kroppsställningar var för svåra att hantera även för 
detta system.
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 7.3 Sammanfattning

Fördelar med två kameror jämfört med djupseende kamera:
• Kan hantera rotation av handleder och huvud
• Ger ett större utrymme för skådespelaren
• Kan filma utomhus

Nackdelar med två kameror jämfört med djupseende kamera:
• Skådespelaren är begränsad till att stå mer eller mindre riktad mot kamerorna
• Skådespelaren är begränsad till att inte utföra rörelser som innebär att 

kroppsdelar döljs så mycket att markörer på dem inte kan repareras
• Kan ej hantera helkroppsrotationer
• Hela arbetsprocessen är väldigt tidskrävande
• Genererar större filer
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 9 Bilaga 1

# Instruktioner:
# Markera tre referensmarkörer och sedan en fjärde markör. Klicka på Save Offset. Gå till bildruta där den fjärde 
# markören ska återplaceras, och klicka på Recreate. Different selections innebär att olika markeringar kan 
# användas för de båda funktionerna. Då måste markörerna markeras i samma ordning båda gångerna.

import pymel.core as pm
import pymel.core.datatypes as dt
p0 = p1 = p2 = p3 = q0 = q1 = q2 = q3 = p0p1 = p0p2 = p0p3 = q0q1 = q0q2 = q0q3 = dt.Vector(0, 0, 0)
list = []
if pm.window("vectorMathWindow", exists=True):

pm.deleteUI("vectorMathWindow", window=True)
def getSelection():

global list
list = maya.cmds.ls(sl=True)

def saveOffset():
getSelection()
global p0, p1, p2, p3, p0p1, p0p2, p0p3
p0 = dt.Vector(pm.getAttr(list[0]+".tx"), pm.getAttr(list[0]+".ty"), pm.getAttr(list[0]+".tz"))
p1 = dt.Vector(pm.getAttr(list[1]+".tx"), pm.getAttr(list[1]+".ty"), pm.getAttr(list[1]+".tz"))
p2 = dt.Vector(pm.getAttr(list[2]+".tx"), pm.getAttr(list[2]+".ty"), pm.getAttr(list[2]+".tz"))
p3 = dt.Vector(pm.getAttr(list[3]+".tx"), pm.getAttr(list[3]+".ty"), pm.getAttr(list[3]+".tz"))
p0p1 = p1-p0
p0p2 = p2-p0
p0p3 = p3-p0

def recreate():
global q0, q1, q2, q3
if (pm.getAttr(list[0]+".visibility") == False or pm.getAttr(list[1]+".visibility") == False or 
pm.getAttr(list[2]+".visibility") == False):

return False
if (pm.checkBox("differentSelectionsBox", q=True, value=True)):

getSelection()
q0 = dt.Vector(pm.getAttr(list[0]+".tx"), pm.getAttr(list[0]+".ty"), pm.getAttr(list[0]+".tz"))
q1 = dt.Vector(pm.getAttr(list[1]+".tx"), pm.getAttr(list[1]+".ty"), pm.getAttr(list[1]+".tz"))
q2 = dt.Vector(pm.getAttr(list[2]+".tx"), pm.getAttr(list[2]+".ty"), pm.getAttr(list[2]+".tz"))
q0q1 = q1-q0
q0q2 = q2-q0
q0q3 = q3-q0
before = dt.Matrix([p0.x, p0.y, p0.z, 0],[p1.x, p1.y, p1.z, 0],[p2.x, p2.y, p2.z, 0], [0,0,0,1])
after = dt.Matrix([q0.x, q0.y, q0.z, 0],[q1.x, q1.y, q1.z, 0],[q2.x, q2.y, q2.z, 0], [0,0,0,1])
normal = p0p1.cross(p0p2).normal()
dist = p0p3.dot(normal)
q3 = p3 – dist*normal
transformMatrix = before.inverse()*after
solve = dt.Matrix(q3.x, q3.y, q3.z, 1)*transformMatrix
q3 = dt.Vector(solve[0][0], solve[0][1], solve[0][2])
newNormal = q0q1.cross(q0q2).normal()
q3 = q3 + newNormal*dist
pm.move(list[3], q3, r=False)
pm.setAttr(list[3]+".visibility", 1)

vectorMathWindow = pm.window("vectorMathWindow", title="", s=False, wh=(150, 120))
pm.columnLayout(adj=True)
pm.text("Vector Math Tools")
pm.separator(height=20, style="in")
pm.button(l="Save Offset", w=50, h=20, c="saveOffset()")
pm.button(l="Recreate", w=50, h=20, c="recreate()")
pm.checkBox("differentSelectionsBox", l="Different selections")
pm.showWindow(vectorMathWindow)
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