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Förord 
 

Detta examensarbete är resultatet av samlad erfarenhet från mina tre år som student vid 

datorgrafikutbildningen gsCEPT, LTU Skellefteå, samt ny och fördjupande kunskap inom området fotorealism 

och rendering under mina två månader som praktikant hos Fido Film i Stockholm. 

Fido Film är ett Stockholmsbaserat företag som kombinerar datorgenererade visuella effekter med 

traditionell skulptering och animatronics. Jag blev erbjuden en plats i deras lokaler för att där utföra mitt 

examensarbete. Resultatet är baserat på mina egna tester och egna undersökningar och utfördes inte inom 

Fidos produktions-pipeline. 

Med vägledning, tips och hjälp från artisterna och ledningen på Fido ämnar jag att fördjupa mig inom 

området fotorealism. 

Denna rapport ska kompletteras med ett antal filmer och bilder. Dessa kan finnas på: 

 

http://www.ascella.se/examen/01-Globen.mp4 

http://www.ascella.se/examen/02-Gamlastan.mp4 

http://www.ascella.se/examen/03-HDRI.mp4 

http://www.ascella.se/examen/04-FurballRenderman.mp4 

http://www.ascella.se/examen/05-ParticlesRenderman.mp4 

http://www.ascella.se/examen/06-FlyingMonstersRenderman.mp4 
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http://www.ascella.se/examen/05-ParticlesRenderman.mp4
http://www.ascella.se/examen/06-FlyingMonstersRenderman.mp4
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Abstract 
This paper deals with photorealism in computer generated images. The question at issue and the 

cornerstone of my report has been - What techniques are available to achieve photorealism in computer 

generated images and how do you use these techniques? 

I have examined and tested a variety of techniques and methods used to render photorealistic images. The 

report is based on a number of test projects in which I ruled out different parts of a simplified production 

pipeline. In each project I have moved focus from the big picture to specific parts of the process and 

generated a short sequence and/or a number of pictures.  

Because of my choice to focus on rendering, I have used simple models and put less time into modelling and 

texturing. In my final results I think I’m pretty close to achieving photorealism, although several of the 

projects would have looked better and more convincing if more time were spent on them. 

After completing the thesis, I am convinced that rendering and compositing are the most important steps to 

render photorealistic images. I draw this conclusion based on my results where I have barely utilized 

modelling and texturing and still believe that my projects are on the way to photorealistic results. 

Sammanfattning 
Denna C-uppsats behandlar området fotorealism i datorgenererade bilder. Frågeställningen och 

grundpelaren i min rapport har varit – Vilka tekniker finns för att vid rendering uppnå fotorealism i 

datorgenererade bilder och hur använder man sig av dessa tekniker? 

Jag har undersökt och testat på ett flertal olika tekniker och metoder för att rendera fotorealistiska bilder. 

Rapporten grundar sig i ett antal testprojekt där jag uteslutit olika delar av en förenklad produktions-

pipeline. I varje projekt har jag flyttat fokus från helheten till specifika delar av processen och genererat en 

kort film och/eller ett antal bilder. 

Då fokus har legat på rendering har jag använt mig av enkla modeller och lagt mindre tid på modellering och 

texturering. I mina slutresultat tycker jag att jag ändå är på god väg mot fotorealism, även om flera av 

projekten hade behövt mer tid för mer övertygande resultat. 

Efter avslutat exjobb är jag övertygad om att rendering och compositing är de absolut viktigaste stegen för 

att rendera fotorealistiska bilder. Detta drar jag som slutsats då jag knappt utnyttjad modellering över huvud 

taget och tycker ändå att jag i mina projekt är på väg mot fotorealistiska resultat. 
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Ordlista 

Rendering  – En process där en 3D-scen omvandlas till en tvådimensionell bild. Här beräknas material, 

shading, texturer, skuggor, ljus, effekter mm. 

Ambient occlusion  – En teknik för att simulera diffusa skuggor. 

Rendering pass  – En rendering kan ofta brytas upp i flera pass. Dessa pass kan senare justeras och 

korrigeras individuellt. 

CG – Computer Graphics, datorgrafik. 

R&D  – Research and Development. Utvecklande av nya system och tekniker. 

Smoothing  – En teknik för att mjuka till 3D-modeller. Detta sker ofta genom att fler polygoner läggs till. 

Realtid – När grafik visas i realtid beräknas varje frame precis när vi ser den. Detta är vanligt i spel och även 

i ett 3D-program när man jobbar med sin scen. 

Shading  – Hur ett material interagerar med ljus och bildar en yta. 

Global Illumination (GI)  – Ett övergripande namn för tekniker som simulerar ljus som studsar. 

Raytrace  – En teknik för att rendera bilder. Strålar skjuts ut från kameran och returnerar färgvärden för att 

bygga upp en bild. 

Mental Ray  – En renderare baserad på raytracing. 

Renderman  – En renderare baserad på scanline-rendering. 

Displace  – En teknik för att förändrar en 3D-modells fysiska egenskaper genom att läsa information från 

en textur. 

Tesselering – Att bryta ner en modell i sina minsta beståndsdelar (trianglar). 

Extrude  – En modellerings-teknik. Nya polygoner byggs upp/skjuts ut från existerande polygoner. 

Normal – En vektor/vinkel. En polygons normal pekar vinkelrätt ut från ytan. 

Nod – Ett allmänt begrepp i nodbaserade program. Flertalet noder kopplas samman i kedjor där varje 

specifik nod utför en viss uppgift. 

Tracking  – En teknik för att återskapa en rörelse i en bild. Man följer en eller ett flertal punkter och 

identifierar dessa i olika tidsperioder av en film. 
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1. Introduktion 

1.1 Problemställning 
Hur går man tillväga för att med datorn generera bilder och filmer som ser så övertygande ut att man inte 

kan skilja den från vad som är verkligt? Genom att studera begreppet fotorealism har jag kommit fram till 

följande fråga som jag vill ha besvarad efter mitt examensarbete. 

Vilka tekniker finns för att vid rendering uppnå fotorealism i datorgenererade bilder och hur använder man 

sig av dessa tekniker? 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensjobb är att förstå tekniken bakom att framställa fotorealistiska CG-bilder. Området 

är onekligen stort och jag undrar därför i vilket eller vilka stadier av en produktion man måste lägga mest 

arbete för att slutresultatet ska hålla den kvalitet man vill uppnå. Jag hoppas att kunna lära mig mer dessa 

tekniker för att senare behärska några av dem. Detta för att senare själv kunna skapa fotorealistiska 

datorgenererade bilder. Understrykas bör, att målet med mitt examensarbete inte är att som resultat 

producera fotorealistiska bilder, utan snarare att förstå tekniken, behärska tillvägagångssätten och sedan 

göra ett antal kortare tester. 

1.3 Om Fido Film 
Fido Film är ett Stockholmsbaserat visual effects-företag. Fido Film består av två separata studios. Den ena 

studion är inriktat på datorgenererad grafik medan den andra studion/verkstaden arbetar mer traditionellt 

med skulpturer, masker och animatronics. Kraften bakom Fido ligger i att kunna göra smarta lösningar och 

kombinationer av både CG och fysiska modeller. 

Fido film har nischat sig mot ”creature design”, alltså att göra varelser och djur för både film och reklam. 

Detta sätter stor press på att materialet de lämnar ifrån sig. Stilen för varje projekt varierar mellan cartoon-

stil och fotorealistiskt och allt där i mellan. Ofta ska deras renderingar matchas mot filmat material vilket 

kräver mycket arbete med ljussättning, rendering och komposition. Fido har även en R & D-avdelning som 

jobbar med att simulera naturligt förekommande fenomen som vatten, eld, päls och partiklar. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Fotorealism 
Uttrycket fotorealism grundades av konsthandlaren Lous K. Meisel i slutet av 1970-talet. Då handlade det 

om att med traditionella metoder avbilda fotografier på duk. När vi nämner ordet fotorealism idag, 

framförallt inom film-/grafikvärlden, för det ofta tankarna till datorgenererade bilder som ger intrycket av att 

vara fotograferade snarare än konstgjorda. 

Man skall dock särskilja vad som är fotorealistiskt och ”verkligt”. Ur ordet fotorealism kan vi utläsa att för en 

bild ska vara fotorealistisk, behöver den inte vara ”verklig” i den mening att vi måste tro på att objekten i 

den genererade bilden existerar. Vad en fotorealistisk bild ska uppnå är snarare att beskådaren ska tro på att 

världen/objekten bakom bilden har blivit fotograferade eller filmade. [15] 

2.2 Modellering 
Modellering kallas den metod att virtuellt bygga objekt och miljöer. Begreppet innefattar många olika 

tekniker, där de vanligaste är polygon-modellering, nurbs-modellering och subdiv-modellering. Under min 

tid på Fido har jag uteslutande stött på polygon-modellering, och kommer därför vidare i rapporten hänvisa 

uteslutande till polygon-modellering. 

Tekniken bakom en polygon-modell är relativt enkel. 

 

1. En vertex, är en punkt, eller en koordinat. 

2. Två vertices bildar tillsammans en edge. En edge är alltid rak i ett poly-

objekt. 

3. Tre eller fler edges bildar tillsammans en polygon/face. Den minsta 

polygonen som kan existera är därför en triangel, alltså en tresidig polygon 

med tre vertices, tre edges, och ett face. 

Med denna enkla teknik kan man skapa i princip alla tänkbara former. Teknikens styrka är också dess 

svaghet. Eftersom en edge alltid är rak, behövs det ibland en stor mängd polygoner för att få en modell att få 

organiska och mjuka former. Som tur är finns det färdiga tekniker att förfina, smootha, modellen, antingen 

direkt i mjukvaran eller vid rendering. 

Poly-modellering är den vanligaste metoden för modellering, både för film och för spel. Metoden passar bra 

för spel då man kan hålla antalet polygoner relativt lågt. För filmproduktioner, där resultatet inte ska 

renderas i realtid är det vanligt att man har hundratusentals, ibland miljontals polygoner i en modell. 

Här under ses en polygon-modell för ett datorspel. Man har även använt sig att ett flertal metoder för att 

försköna modellens utseende. Detta gör man med texturering och shading. 
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2.3 Texturering & Shading 
Texturering och shading är uttryck som ofta används tillsammans. Texturering hänvisar till målandet av en 

textur, en bild som appliceras på modellen. En textur skapas oftast i 2D-space, till exempel i ett program som 

Adobe Photoshop för att sedan appliceras på modellen i ett 3D-program. Det börjar dock bli vanligare och 

vanligare att man målar direkt på 3D-modellen vilket ger direkt feedback på hur texturen kommer att se ut 

på modellen man jobbar på. Mjukvaror som Mudbox, ZBrush, Bodypaint och Mari är exempel på program 

som har denna funktion 

 

 

 

 

 

 

Shading refererar till hur en yta uppträder då den träffas av ljus. Det finns ett antal grundläggande 

komponenter som man bör känna till.  
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1. Diffuse shading. Det diffusa ljus som reflekteras tillbaka då ljuset träffar en yta. Ljuset avtar med 

vinkeln från vilket ljuset träffar objektet. 

2. Ambient shading. (I bild, diffuse + ambient). Simulerat ljus från omgivningen, som studsat och inte 

har någon riktning. Ambient-ljuset verkar över hela modellen och gör den ljusare. 

3. Specular shading. (I bild, diffuse + ambient + specular + reflections) Specular-komponenten simulerar 

en reflektion av ljuskällan. Specular-komponenten är beroende av kamerans vinkel mot objektet och 

ljuskällan, och kan röra sig över ytan objektet eller kameran rör sig. [14] 

Genom att kombinera texturer med en korrekt shading, går det att få objekt och miljöer att efterlikna vad vi 

är vana att se i verkligheten. Ibland krävs ytterligare komponenter för att få till en korrekt shading. Exempel 

på ytterligare komponenter kan vara: 

 SSS, Sub Surface Scattering. En komponent som simulerar ljus som färdats genom ett material, ärvt 

färger, och som studsar ut ur materialet. 

 Reflections och Refractions. Komponenter som finns i reflekterande och transparenta material, där 

ljus reflekteras mot en yta eller färdas genom en volym och bryts inne i materialet. 

 Rim light. En komponent som simulerar en ljusstrimma vid objektets kant då det belyses bakifrån. 

Det finns många fler metoder för att med shading förfina och förbättra utseendet hos 3D-objekt och miljöer. 

En teknik som ofta används är bump- och normalmapping. Denna teknik använder information i en textur för 

att påverka hur objekt renderas. Till exempel kan man med en normalmapp få fram fina detaljer i shadingen 

på ett objekt med få polygoner, då shadingen på objektet beräknas på normalmappen (texturen) 

tillsammans med modellen själv. 

Displacing är en annan teknik för att vid rendering öka detaljrikedomen hos objekt. Precis som vid bump- och 

normalmapping används en textur för att tillföra extra information. Styrkan hos en displacement-map är att 

den vid rendering manipulerar geometrin. Detta ändrar modellens fysiska struktur så att även modellens 

siluett framträder med större detaljrikedom. 

2.4 Ljussättning 
Ljussättning innebär att sätta upp ett system/en rigg av ljuskällor för att belysa en scen. Det finns en mängd 

olika tekniker för att ljussätta en scen. Den traditionella tekniken har härskat länge, med vilken man 

ljussätter sin digitala miljö på liknande sätt som en ljussättare på en film eller teater. Den traditionella 

ljussättningen har länge dominerat datorgrafik-världen, men håller på att tappa fäste, eller snarare 

kompletteras av mer fysiskt korrekt ljussättning som även tar hänsyn till världen runtomkring. 

Här ser vi en så kallad light dome. En light dome är ett sätt att försöka simulera 

indirekt ljus med traditionella metoder. Man tvingas då att sätta upp ett kluster av 

ljuskällor, alla med låg intensitet så att de tillsammans bidrar till det indirekta 

ljuset. Vanligtvis kompletteras en ljusrigg som detta av ett direkt ljus från en 

starkare ljuskälla som solen eller en lampa. 

Svårigheterna med att ljussätta digitala scener handlar ofta om att man inte tar 

hänsyn till det indirekta ljuset. I verkligheten beter sig ljus så otroligt komplext att vi inte än kan simulera 

detta helt exakt i datorn. Problemet är att riktigt ljus (fotoner) studsar ofantligt många gånger innan det helt 
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tappat sin energi. I dessa studsar ärvs egenskaper från objekten ljuset träffar, till exempel färg och intensitet. 

Det finns dock flertalet metoder som försöker återskapa detta indirekta ljus. Man brukar benämna dessa 

metoder under samlingsnamnet Global Illumination (GI).  Olika renderare har olika metoder för att simulera 

GI, till exempel finns i Mental Ray Final Gathering, GI och Caustics och Image Based Lightning. Renderman är 

framförallt specialiserad på att använda sig av Imaged Based Lightning, där man ljussätter sina scener med 

en bild/textur. Här använder man sig ofta av en bild med stort pixeldjup, en HDR.  [9] 

Att ljussätta med HDR-bilder har verkligen fått fart på senare tid, när hårdvaran börjat kunna hantera mer 

komplexa beräkningar. HDR står för High Dynamic Range, och är en tvådimensionell bild med ”extra” 

information för ljusstyrka/intensitet. Vanligtvis har en ”vanlig” bild (t.ex. ett fotografi taget med 

digitalkamera) ett djup på 8bit. HDR-bilder har 16 eller 32 bitars djup. I princip innebär detta att det finns 

mer information i bilden än vad som kan visas på en datorskärm. Genom att ändra exponering i bilden kan 

man få fram information som i en 8-bitars bild skulle vara förlorad. Ett klassiskt exempel är en utbränd 

(helvit) himmel. I en HDR skulle man i efterhand kunna sänka exponeringen i bilden för att få fram detaljer i 

himlen.  

En HDR-bild kan man skapa genom att man tar samma fotografi 

med många olika exponeringar från kameran. En mjukvara kan 

sedan sätta samman bilderna till en enda HDRI (high dynamic 

range image). 

 Vanligtvis när man vill ljussätta med en HDRI, tar man 

panoramabilder, med multipla exponeringar vid varje bild. 

Resultatet blir en HDRI panorama-bild som kan mappas på en 

sfär, så att man får en 3600 omgivning. Sedan finns det ett antal 

olika tekniker att ljussätta sin scen utifrån sin HDR-sfär. 

Metoderna beror på vilken renderare man använder. I mitt 

projekt har jag använt och jämfört två renderare, Renderman och Mental Ray. Dessa renderare är otroligt 

kompetenta, och använder ett liknande sätt vid HDR-ljussättning. I båda fall appliceras HDR-bilden på en sfär 

i scenen. [10] [12] 

Man kan även rendera bilder från datorn som likt HDR-bilderna har stort bilddjup. Dessa bilder kallas linjära 

bilder och är väldigt användbart vid compositing av bilder. Man kan då finjustera sina renderade bilder med 

större precision och få fram detaljer även i ”till synes” svarta och helvita ytor. Att arbeta med linjära bilder är 

även ett mer ”korrekt” sätt att manipulera bilderna, då många av compositing-programmen operationer 

förutsätter att bilderna är linjära. 

2.5 Rendering 
Vid rendering skapas en 2D-bild från en 3D-scen. All information i 3D-scenen skickas till renderaren som 

beräknar ljus, skuggor, geometri, material/shading med mera. Ett renderingsprogram är ofta ett separat 

program, som kan vara mer eller mindre integrerat i 3D-programmet. [6] 

De två renderare jag fokuserat på är Mental Ray och Renderman. Båda är väldigt kraftfulla renderare. 

Mental Ray är i grund och botten en raytracer. För att skapa den renderade bilden skickar Mental Ray strålar 

ut i 3D-scenen från angiven kamera. Strålarna färdas bakvänt från vad som sker i verkligheten där ljus 
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studsar för att sedan träffa näthinnan i våra ögon. Strålarna från kameran vid Menal Ray-rendering färdas ut 

i scenen, möter de en reflekterande yta studsar de mot denna och fortsätter i en ny riktning. Strålarna 

stannar till slut, vid angivet antal studsar, eller när de inte studsar längre alls, och returnerar ett färgvärde 

som bygger upp en pixel i den renderade bilden. Genom att Mental Ray (MR) raytracar för att bygga bilder, 

efterliknar den verkligheten där ljus/fotoner studsar. Detta gör MR till en väldigt fysiskt korrekt renderare. 

[7] [8] 

Renderman däremot använder den så kallade ”REYES”-algoritmen (Render Everything You Ever Saw). Vid 

rendering konverteras först 3D-scenen till Rendermans eget format, RIB. RIB-filen skickas vidare i 

renderaren, där sker tesselering av geometrin i scenen, och alla polygoner sorteras i djupled. Vidare 

beräknas ljussättning och shading innan datan skickas vidare för att bygga upp en renderad bild.  

2.6 Compositing 
Compositing är det absolut sista steget i en cg-produktion (bortsett från klippning och exportering). Det är 

ett sätt att sätta samman flera bilder för att få dem att se ut att de hör ihop. Till exempel vill man ofta göra 

en digital karaktär och sätta in den i filmat material, detta sker alltså i compositing med specialiserade 

mjukvaror. 

Ofta innebär compositing att kombinera flera bilder från en rendering. Vid rendering kan man bestämma att 

plocka ut mer information än bara den slutliga renderade bilden. Detta kan hjälpa att justera olika ”pass” i 

efterhand för att matcha renderingen mot en bakgrund eller för att bättra på effekten av enskilda 

komponenter. Compositing och rendering går ofta hand i hand, och är en vital del i flödet för att skapa 

fotorealistiska bilder. Ofta görs rendering och compositing av olika personer, och det är då mycket viktigt att 

compositorn får all information han behöver i sina bilder för att sätta ihop dessa till ett fullgott resultat. 

 

 

 

 

 

 



 Examensarbete Christoffer Lindvall 
 

- 12 - 
 

4. Metod och genomfo rande 

För att testa på olika metoder inom fotorealism bestämde jag mig för att göra fyra kortare projekt, i vilka jag 

skulle behandla tekniker för att generera fotorealistiska bilder. Efter att ha rådslagit med min mentor 

Mattias Lindahl, CG Supervisor på Fido Film, bestämde jag mig för att kraftigt förenkla olika steg i processen 

för att generera en bild i datorn. Vi bestämde också att jag skulle lägga mest tid vid att studera 

renderingssteget. 

3.1 Projekt och idé 

Projekt Globen 

Vad händer om man förenklar modellering och texturering, lägger minimum ansträngning på dessa bitar och 

fokuserar på effekter, rendering och compositing. 

Projekt Gamla Stan 

Vad händer om man eliminerar ett dedikerat 3D-program, och försöker bygga och rendera en 3D-scen i ett 

compositing-program. Behövs alltid ett 3D-program med avancerad rendering för att skapa en fotorealistisk 

bild/animation? 

Projekt HDRI 

Hur går man till väga för att skapa ett 360 graders panorama med HDR-djup? Hur använder man sig sedan av 

sitt panorama för att ljussättning och som reflekterande omgivning? 

Photo Realistic Renderman 

Vilka features finns i Renderman för att rendera fotorealistiska bilder? Hur använder man sig av Renderman 

och hur skiljer sig Renderman från Mental Ray? 

 

3.2 Globen 
Med detta projekt lade jag väldigt lite 

tid vid modellering och texturering. 

Detta för att undersöka om man kan 

uppnå fotorealism utan en avancerad 

modell och noggrann texturering. För 

detta behövde jag ett objekt med 

väldigt enkel geometri. Eftersom 

Ericsson Globe ligger ett stenkast från 

Fido Film, valde jag att utföra mitt 

första projekt där. Det enda i texturväg 

jag använde till hela projektet var ett 

enda fotografi av Globen.  Från detta 

byggde jag geometrin för globen från 

en polygon primitiv, en sfär. Texturen fick jag genom att projicera på en retuscherad version av fotografiet 
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på polygon-meshen. Mer arbete än detta lades inte på modellering och texturering. Vidare animerades 

Globens plattor genom ett specialskrivet MEL-script, men detta är mindre intressant för rapporten. Nu hade 

jag en väldigt enkel animerad modell, färdig att renderas. Vid första testrenderingarna såg det inte särskilt 

intressant eller imponerande ut. Eftersom scenen än så länge var helt utan ljussättning tycktes globens 

animerade block se väldigt platta ut. Bilden saknade djup. Jag började ljussätta scenen med traditionell 

ljussättning, men mycket ljussättning behövdes inte eftersom ljusinformationen redan var bakad i texturen 

från fotografiet. Jag testade att rendera ut en kort sekvens bara med min textur och utan ljussättning. 

Resultatet var inte vidare vackert. Jag märkte direkt att något fattades. Ljusinformationen som fanns i 

texturen var korrekt, men när blocken animerades ut och in skulle de kastat skugga bakom sig. Med en 

directional ljuskälla simulerade jag parallellt solljus och matchade in riktningen från bilden. Jag valde att 

kasta raytracade skuggor från denna ljuskälla, och rendera ut dem i ett separat pass. [5] 

Nu hade jag skuggor från det direkta solljuset och bilden hade nu mer volym. Dock såg fortfarande globens 

block inte trovärdiga ut. Det behövdes en reflektion av solen i ytan för att få det att se mer trovärdigt ut. Jag 

behövde alltså lägga till specular i min shader. En specular är som tidigare nämnt en förenklad variant av en 

ljuskällas reflektion. Denna fick jag genom att använda mig av en blinn-shader som stöder specular. För extra 

kontroll valde jag att inte applicera specular-komponenten i renderingen. Istället renderade jag ut den i ett 

separat pass. 

En annan sak jag snabbt lade märke till var alla hårda kanter på min modell. Detta eftersom jag använde mig 

av en primitiv, där jag extrudade plattor ut från sfären. Hårda kanter är något som man ofta ser i renderade 

bilder, men som är väldigt ovanligt i verkligheten. T.ex. är det sällan en bordskant är helt och hållet 

knivskarp. Hur kunde jag komma runt detta utan att lägga till mer geometri i min scen? Jag ville ju hålla 

modellering till ett minimum och inte röra min modell mer än nödvändigt. 

Jag fann lösningen genom att använda en Mental Ray-nod som heter mia_roundcorners. Noden pluggas in i 

shaderns bump-slot, vilket betyder att den på ett eller annat sätt ändrar om eller manipulerar ett objekts 

normaler. Vid rendering jämför roundcorners-noden normalerna på ett objekt, och där en normal från en 

polygon till en annan överskrider en viss vinkel, jämnar den ut kanten genom att i shadingen normalmappa 

kanten så att den ser mjuk ut. Här kunde jag testa lite olika parametrar i noden, och märkte att det var 

”radius” som påverkade utseendet mest.  Detta attribut bestämde hur skarpa/mjuka kanterna skulle bli. 

Även med ett lågt värde fann jag att resultatet blev mycket bättre. Bland annat så togs nu de mjuka kanterna 

med i beräkningen för specular-komponenten och jag fick en fin mjuk specular i kanterna.  
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Eftersom kameran rör sig mot globen på så sätt att den större delen av ytan är i motljus, behövdes där inte 

mycket direkta skuggor kastade på Globen. Däremot i ambient-ljuset på baksidan behövdes ett extra 

skuggpass för att definiera ytan. Ett ambient-occlusion-pass löste detta. Ambient occlusion är en shading-

nod, som beräknas vid rendering. Den fungerar på så sätt att den skuggar objekt genom att titta på 

närliggande geometri. Ju närmre det finns geometri (shadern tittar utifrån polygonens normal), desto 

mörkare blir resultatet. Ambient occlusion tycktes passa utmärkt för blocken som redan låg i skugga från 

direkt ljus. Även här valde jag att plocka ut de indirekta skuggorna i ett separat pass för att kunna finjustera 

dessa i compositing-steget. 

Vidare renderade jag ett reflektionspass. Jag var inte helt säker på om jag skulle använda detta, men såg vid 

testrendering att jag fick fin definition av de separata blocken i bilden. En enkel himmel-textur mappades på 

en sfär för att simulera en omgivande himmel. 

 

Här ovan ses de renderade passen och hur de lades ihop. När man lägger ihop pass använder man sig av 

olika operatorer. Till exempel när man lägger på skuggor vill man oftast multiplicera dessa med 

underliggande lager. Pixlarnas värden multipliceras och där det finns skuggor i skuggpasset kommer det då 

bli mörkare. Både specular- och reflektionspassen applicerade jag med en additiv operator, vilket gör att 

pixlarna här ljusas upp där ytan träffas av ljus eller reflekteras. 

Vid compositing studerade jag också de olika effekter som en bild får när den kommer från en filmkamera. 

Dessa effekter/defekter är otroligt viktiga att lägga då fotorealism handlar om vad som ser verkligt ut genom 

kamerans lins. Här är de effekter jag tyckte verkade viktiga att ha med: [2] [4] 
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Vignette 

Ett fenomen som bildas i kamerans lins, och gör bilden mörkare i utåt 

kanter och hörn. Vanligare på äldre kameror. Vignette används också 

ibland som en effekt för att rama in bilden. 

 

 

Chromatic abberation 

En effekt som ofta bildas på digitalkamerors sensorer, då röd/grön/blå 

kanalerna ska sättas ihop till en och samma bild. Stämmer bilderna inte helt 

överens bildas färgblödning i kontrastrika områden. Chromatic abberation 

kan också uppstå som naturligt fenomen då vitt ljus bryts upp i sina olika 

färger. Detta kan också hända i kamerans lins. 

 

Motion blur 

Motion blur uppkommer när objekt rör på sig. Då en riktig kamera har en 

viss tid slutaren står öppen och släpper in ljus, kommer objekt som rör sig 

bli suddiga i rörelsens riktning.   

 

 

Lens flare 

Lens flare är ett något överanvänt fenomen i datorgrafik, och bör användas 

varsamt. En flare uppkommer i linsen på kameran då den är riktad mot en 

stark ljuskälla, t.ex. solen. 

 

Depth of field 

Ännu en effekt som beror på kamerans inställningar, resultatet blir att 

förgrund eller bakgrund blir suddiga (ur fokus). Kan användas för att få 

betraktaren att fokusera på viss del av bilden.  
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Compositing av mina renderade bilder gjordes i Nuke. Här nedan ses två scener från Maya innehållandes 

förgrundsgeometri och den animerade globen. Jag animerade kameran i Maya och exporterade den 

tillsammans med förgrundsgeometrin till Nuke. Texturering av förgrunden gjordes i Nuke med en projicerad 

textur (mer om detta i nästa test). Efter detta renderades förgrunden med Nukes interna renderare och 

ovanpå denna applicerade jag min renderade glob från Maya.  

 

 

Som final touch på detta projekt applicerade jag samtliga ovanstående ”kameraeffekter”. Jag trodde jag 

skulle kunna simulera alla dessa i compositing-steget, men fick problem med Depth of Field och Motion blur. 

De plugins jag trodde skulle kunna lösa detta gav inte tillräckligt bra resultat, och jag fick gå tillbaka till Maya 

för att rendera ut ett par extra pass. 
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För att beräkna Depth of Field krävdes ett så kallat Z-pass. Detta pass beskriver djupet i bilden genom att 

med ett färgvärde på pixlarna visa hur långt bort från kameran en pixel befinner sig. Med detta pass som 

komplement kunde jag i Nuke styra var någonstans i bilden jag ville ha fokus och vad som skulle ligga ur 

fokus. 

Ett liknande pass renderades ut för att i Nuke kunna applicera motion blur. För detta krävdes ett 

motionvector-pass. Ett sådant pass beskriver hur varje pixel i bilden rör sig i just den bilden. En 

vektor/riktning sparas ner med ett färgvärde som sedan kan användas för att styra hur mycket motion blur 

man vill ha i bilden. 

 

Mitt färdiga resultat. Här har jag i compositing matchat min rendering mot en bakgrund, lagt mina pass på 

varandra med lager-på-lager metoden, samt applicerat samtliga av de tidigare nämnda kameradefekter som 

uppstår i en bild-/filmkamera. 

3.3 Gamla stan 
I mitt nästa test ville jag testa hur långt man kunde gå mot ett fotorealistiskt klipp genom att använda sig 

enbart av ett compositing-program med 3D-funktioner. Jag valde att använda mig av Nuke, som är 

industristandard inom sitt område. Målet med projektet var att producera ett kort klipp i Gamla stan i 

Stockholm som skulle se ut att vara filmat med handkamera. 

För att nå mitt mål, valde jag att fördjupa mig i camera mapping/textur-projicering, vilket är en teknik för att 

projicera på texturer på geometri. Nuke har fantastiskt bra funktioner för detta. För att förklara tekniken är 

det lättast att tänka på en vanlig projektor. I 3D-världen motsvarar projektorn en kamera, från vilken man 

projicerar en bild. Har man då byggt en förenklad geometri från kamerans perspektiv, kommer resultatet bli 

en scen som efterliknar verkligheten. Modelleringen av denna förgrundsgeometri behöver inte vara väldigt 

detaljerad, man lurar ögat väldigt lätt genom att i texturen redan ha mycket detaljer och färdig ljussättning. 
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Från fotografiets META-data tog jag information om focal-length och applicerade denna information på min 

kamera i Nuke. Jag letade också upp information om kamerans film back (sensorns storlek) från sidan Digital 

photography review [16]. Med den informationen visste jag att min virtuella 3D-kamera stämde överens 

med digitalkameran från vilken fotot kom. 

Jag började med att bygga enkel geometri i Nuke, och märkte snart att jag klarade mig på att nästan 

uteslutande använda plana ytor. Jag byggde från flera kameror, och kollade ofta genom min projicerade 

kamera att planen låg på korrekta positioner. 

 

 

Sedan började jag projicera fotografiet på geometrin. Jag gjorde separata projektioner för de olika delarna i 

bilden, detta för att kunna retuschera varje del separat där det behövdes. Ett problem som uppstår vid 

projicering är att ”utstickande objekt” kommer projiceras på bakomliggande geometri. Detta kom jag runt 

genom att retuschera bort de utstickande objekten (t.ex. lamporna) och projicera den retuscherade bilden 

på väggen, för att sedan projicera på lampan på en separat geometri. När alla projektioner var klara kunde 
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jag skapa en virtuell kamera i Nuke och röra den runt i scenen. Jag försökte att efterlikna effekten av 

handkamera genom att scripta kamerans rörelser med ett antal noise-funktioner. Resultatet blev föga 

imponerande och kändes inte levande. För att få kamerans rörelse mer trolig tänkte jag att jag borde kunna 

använda ”riktiga” kamera-rörelser. Därför filmade jag en kort sekvens med min digitalkamera där jag bara 

stod still med den och höll den i handen medan jag rörde lite på kroppen. Sedan trackade jag kamerans 

rörelser som en nodal-pan och exporterade kameran direkt till Nuke. 

Eftersom kamerans rörelser inte skulle matchas mot något filmat material kunde jag ha grov felmarginal på 

kamerans rörelse utan problem. I Nuke fick jag en stillastående kamera med animerade rotationer som 

trackats från min filmning. Jag animerade kamerans position så att den rörde sig ner i gränden. Animationen 

för kamerans translation var relativt linjär, men med rotationerna från trackingen tyckte jag det räckte för en 

övertygande handkamerarörelse.  [13] 
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Sekvensen renderades slutligen i Nukes interna scanline-renderare. Eftersom jag hållit mig i Nuke hela vägen 

kunde jag lägga till motion blur direkt vid rendering. Jag kunde även lägga till lite dimma/atmosfär eftersom 

man får ett ”gratis” z-pass vid rendering i Nuke. Slutligen lade jag till några av de kameradefekter som 

diskuterades i tidigare avsnitt (lens flare, glow) samt färgkorrigerade bilden. För att öka realismen extra i 

bilden lade jag också till lite animerat noise, samt lens-correctade bilden baklänges. Vanligtvis används lens-

correction för att få bort den skevning som en rund lins ger filmat material. Lägger man till det med ”negativ 

styrka” så får bilden istället en mer kameralik känsla, bilden dras ut lite extra i hörn och kanter. 

 

Bild från sekvensen, vi tittar här på en renderad 3D-scen med kamera-defekter och färgkorrigering. 
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3.4 HDRI 
För att lära mig mer om ljussättning med HDRI valde jag att försöka mig på att skapa mitt eget HDR-

panorama. Min tanke var att få bättre förståelse för tekniken och principerna genom att börja från början 

istället för att använda färdiga HDR-bilder från nätet som jag testat med tidigare. Eftersom tekniken för att 

göra HDR-mappar fanns på Fido, eller snarare teknik för att förenkla processen, tog jag tillfället i akt. 

Första steget var att lära känna kameran jag skulle använda. Jag använde mig av en Canon EOS 7D. Den 

viktigaste parametern när man fotograferar för HDR är slutartiden, alltså hur länge man tillåter att ljus träffar 

sensorn. Så efter att ha lärt mig hur denna ställs in var det dags att testa objektivet. 

Det finns ett antal olika sätt att göra panoramabilder. Alla bygger på samma princip, att man tar ett antal 

foton för att ”täcka upp” hela världen man ser runtomkring sig. Jag använde mig ett cirkulärt fisheye-objektiv 

som gör att man inte behöver ta så många bilder. Objektivet ser en vinkel på 182 grader, vilket gör att man 

kan teoretiskt sett kan sätta ihop ett panorama från två bilder. Problemet är att bilderna blir väldigt 

utdragna mot linsens kant och där tappar en hel del detaljrikedom. Detta löser man genom att ta tre bilder, 

och använder mest information från mitten av var fotografi. Jag använde mig av ett specialbyggt stativ som 

har fasta punkter med 120 graders mellanrum och ett specialbyggt fäste som roterade kameran kring 

objektivets centerpunkt. Detta underlättade att hitta rätt positioner för varje fotografi. 

           

Vid varje position tog jag sedan fem fotografier med olika exponeringar. Jag ökade exponeringen med jämna 

mellanrum mellan varje fotografi, och upprepade sedan denna procedur efter att ha vridit kameran 120 

grader. Vill man ha mer information i sin HDR-bild kan man ta långt fler exponeringar än bara fem, men för 

mitt test tyckte jag att det räckte. 

Efter att fotografierna var klara, var det dags att sätta ihop bilderna från de olika vinklarna till HDR-bilder och 

sedan sätta ihop dessa till ett panorama. Bilderna från de olika exponeringarna sattes ihop i Photoshop för 

att skapa tre stycken HDR-bilder. De fem bilderna från varje vinkel lades in på olika lager och exporterades ut 

som en sammansatt HDR-bild. De tre HRD-bilderna tog jag sedan in i ett specialprogram som förde samman 

dem till ett panorama. Genom att manuellt identifiera punkter som befann sig på samma position i världen 

kunde programmet räkna ut hur bilderna skulle sättas samman. Detta är möjligt då man får viss 

överlappning i de olika bilderna. [3] 
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När jag väl hade mitt HDR-panorama, var det dags att städa upp lite i det. Detta är en vanlig process och görs 

för att få bort en del ovälkomna pixlar som skuggor, smuts och lens flares. Jag använde Photoshop även till 

detta, och klonade bort skuggan från mig och objektivet och sparade ut en ny retuscherad HDR-bild, mitt 

färdiga HDR-panorama. 

 

 

Nu var det dags att testa min HDR, att ljussätta en scen med den och testa om den kunde användas som 

reflektionsmapp. Jag modellerade några olika enkla objekt, till vilka jag tillgav material/shaders med olika 

egenskaper. Flertalet av objekten fick reflekterande material med olika styrka på reflektionen, vilket 

påvisade att min HDR fungerade som den skulle. Ett mindre reflekterande material kommer nämligen att 

reflektera HDR-bilden från de ”lägre” exponeringarna och vice versa. 
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Renderingen skedde med Mental Ray, med Final Gather som funktion för att belysa scenen med mitt HDR-

panorama. Utan att tweaka inställningarna allt för mycket lyckades jag rendera nedanstående bilder, med 

min HDR som enda ljuskälla i scenen. Jag använde även HDR-bilden som bakgrund, vilket i mitt fall fungerar i 

stillbilder men inte vid animation. Det går att använda HDR-bilder i animation, men då oftast som en himmel 

eller bakgrund. 

 

 



 Examensarbete Christoffer Lindvall 
 

- 24 - 
 

 

Här ses ett par renderingar från min scen med material som är diffusa, reflektiva och refraktiva. 

Ljussättningen syns egentligen bäst på de ljusblå objekten i scenen, som har en grå lambert-shader på sig. De 

ärver den ljusblåa färgen från himlen. Skuggningen under objekten är helt enkelt för att mindre ljus ”når dit” 

på grund av närliggande eller skymmande geometri. Från sista bilden (från ovan) är det lätt att bedöma i 

vilken riktning solen står, vilket överensstämmer med min HDRI. Det som är mindre bra i bilden är 

kontaktskuggorna mot marken, som är lite väl mjuka. Detta skulle man kunna komma runt genom att 

komplettera med ett plan med en ambient occlusion shader. 

För att testa konceptet i animation gjorde jag också en enklare partikelsimulering, och ljussatte animationen 

även här med Final Gather. Jag optimerade inställningarna i Mental Ray/Final Gather för animation och fick 

ett resultat med reflekterande sfärer som jag tycker ljussätts och skuggas korrekt.  
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3.5 Renderman 

 

 

Renderman och Mental Ray är två väldigt kraftfulla men olika renderare. Innan min tid på Fido hade jag 

uteslutande använt mig av Mental Ray. På Fido användes båda dessa renderare, valet gjordes efter hur 

scenerna och uppbyggnaderna såg ut. Då Renderman är industristandard och används världen runt valde jag 

att försöka mig på att testa dess styrkor. 

Mental Ray är en fantastiskt effektiv raytrace-renderare. Detta gör att material beräknas och återges fysiskt 

korrekt. Att skapa reflektivt och refraktivt glas är enkelt. Det finns också ett par interna funktioner för 

indirekt ljussättning, dessa är också baserade på raytrace. Men att raytraca en scen är tungt och kräver 

mycket minne om scenen börjar bli komplex. Detta kan resultera i mycket långa renderingstider eller i värsta 

fall går scenen inta att rendera över huvud taget. 

Rendermans styrka ligger i att använda sig av tekniker som inte är lika fysiskt korrekta, men som i slutändan 

ändå renderar fotorealistiska bilder. Den största styrkan hos Renderman är att den kan hantera massiva 
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mängder polygoner. För att testa detta gjorde jag en kort animerad sekvens med päls (fur). Att rendera päls 

är en relativt ung teknik, då päls är så komplext i sin natur att det först på senare tid blivit möjligt att animera 

och rendera. Komplexiteten ligger i att man behöver väldigt många enskilda strån för att få pälsen att se 

trovärdig ut. Jag gjorde en enkel nCloth simulering på en sfär som föll i golvet, och applicerade sedan Maya 

Fur till denna. Efter lite tweakande med hair-simulering och färgsättning för pälsen var det dags för 

rendering. Jag gav sfären ett maximum på 100 000 hår, och blev överraskad över hur snabbt bilderna 

renderades. Den renderade pälsbollen var dock inte väldigt övertygande i sitt utseende, det fattades 

skuggor. Eftersom jag försökte hålla mig borta från raytracing valde jag Rendermans inbyggda deep-

shadows. Dessa skuggor bygger på samma princip som den något äldre tekniken shadow-mapping. Tekniken 

har dock förfinats och utvecklats så att deep-shadows kan ta hänsyn till transparanta texturer och skuggar 

även mycket små objekt på ett effektivt sätt. Därför passar den utmärkt till att rendera päls. Renderman 

renderade min bildsekvens med pälsbollen både snabbt och med hög kvalitet utan problem. 

Vidare testade jag också hur kapabel Renderman var att rendera partiklar. Till skillnad från Mental Ray, som 

bara kan rendera mjukvarupartiklar, har Renderman en teknik för att rendera hårdvarupartiklar genom att 

vid rendering konvertera dem. Även här användes deepmap-shadows för att skugga partiklarna, och än igen 

blev jag förvånad över hur snabbt Renderman kunde rendera ett enormt antal partiklar även med motion-

blur påslaget. 

Den sista tekniken jag ville testa hos Renderman var dess möjligheter att använda displacing för att ge mer 

yta åt ett objekt. Vid displacing används en textur, antingen en bitmap eller en procedural textur, för att vid 

rendering förändra objektets yta. Renderman utnyttjar en teknik som kallas microtesselering. Vid rendering 

kan då Renderman bryta ner en polygonyta till mycket fler små polygoner, för att sedan göra sina 

beräkningar på den nya ytan. Detta är otroligt effektivt för att ge en mängd fler polygoner i sitt objekt vid 

rendering, men fortfarande hålla polygonantalet nere när man jobbar med sin mesh i 3D.  

 

När man kopplar en displace-textur till shadern på sitt objekt, kommer denna tas med i beräkningarna vid 

rendering. Förenklat fungerar det på så sätt att pixlarnas värde, hur ljusa de är, bestämmer en höjd. Denna 

höjd tas sedan med i beräkningarna, och micro-polygonerna flyttas ut eller inåt beroende på denna höjd, 

alltså pixelns värde. Detta gör att man kan få fram mycket fina detaljer från en relativt enkel 3D-modell. 

Displacing i Renderman visade sig vara både enkelt och effektivt att använda. Jag utnyttjade displacing 

mycket under min senare jobbperiod hos Fido, då jag modellerade och texturerade en djungel. Här nedan 

ses ett exempel på djungeln, där man kan se mossa som växer på träden, och man kan se definitionen på 

barken hos träd och grenar. Detta är resultatet av att jag har använt en textur för att displaca objekten. Det 

hade också varit möjligt att genom ren modellering bygga upp mossan och barken, men det hade tagit längre 

tid och varit mycket ineffektivt att ha så mycket geometri i sin scen. 
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4. Resultat 

De visuella resultaten av mitt exjobb innefattar ett flertal korta klipp och bilder där jag testat att använda de 

nya tekniker jag lärt mig. 

Globen - Film 

En undersökning i hur långt man kan gå mot fotorealism med minimum ansträngning på modellering och 

texturering. 

Gamla stan - Film 

Skapa och rendera en 3D-scen i ett compositing-program. 

HDRI – Film & bilder 

Gör ett eget HDRI-panorama och använd det för att ljussätta en 3D-scen. 

Renderman - Filmer & bilder 

Testa några av funktionerna för fotorealism i Pixars Renderman. 
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5. Diskussion 

För att uppnå fotorealism i renderade bilder krävs en bred kunskap inom 3D. Hos de flesta studios finns 

mindre grupper med anställda som jobbar inom specialiserade område. Kraven för att slutresultatet ska bli 

fotorealistiskt sjunker då något per individ, varje artist behöver bara vara duktig på sin sak. I mitt fall 

arbetade jag med varje steg i pipelinen, från koncept och modellering till compositing. Detta tror jag 

medförde något lägre kvalitet på mina slutresultat än jag hoppats på. 

I mina försök lade jag mindre tid på modellering och texturering. Om vi tittar på mitt klipp med Globen 

tycker jag ändå att jag uppnått något sånär fotorealistiska bilder i min animation. De absolut viktigaste 

stegen i Globen-projektet blev rendering och compositing, vilket får mig att tro att dessa steg alltid är väldigt 

viktiga. Vid rendering valde jag att rendera ut i flera pass, vilket gav mig stor kontroll vid compositing. Även 

de kameradefekter jag lade på vid compositing ökade realismen i bilderna. Från detta projekt kan jag alltså 

dra slutsatsen att fotorealistiska bilder inte måste ha avancerad geometri eller noggrant handmålade 

högupplösta texturer. Lägger man däremot extra krut vid rendering och compositing kan man ändå uppnå 

gott resultat. Man kan alltså uppnå fotorealism i en väldigt enkel scen. Fotorealism handlar ju om att avbilda 

verkligheten på ett eller annat sätt. Den värld vi lever i kan ju ibland vara otroligt enkel, och att avbilda en 

sådan enkel verklighet gör att vissa steg i en 3D-produktion kan förenklas eller elimineras. 

I Gamla Stan-projektet arbetade jag uteslutande i ett compositing-program. Jag använde mig av tekniken 

camera mapping/camera projections vilket är en metod som används mycket i film och reklam i dag. Om 

man jämför tidsåtgången att använda projektioner mot att modeller/texturera och rendera motsvarande 

scen i 3D förstår man att det finns mycket tid och pengar att spara på att utnyttja projektioner. Det finns 

enligt mig helt enkelt ingen anledning att göra objekt eller miljöer i 3D om man lika gärna kan komma undan 

med att använda matte-paintings/fotografier och projektioner. Från detta projekt drar jag slutsatsen att om 

det går att göra med projektioner så är det mycket mer tids- och kostnadseffektivt. Man måste göra en 

avvägning om hur mycket fokus som kommer ligga på miljön och det man projicerar på. Ibland krävs det mer 

noggrant modellerade miljöer för att resultatet ska bli trovärdigt. Min scen med mycket enkel geometri 

tycker jag ändå blev det bästa slutresultatet av de olika tester jag gjorde. Projicering är en oerhört kraftfull 

teknik då man ”lånar” mycket detalj från verkligheten genom att använda sig av fotografier. 

Genom att göra mitt eget HDR-panorama lärde jag mig en otroligt effektiv teknik för ljussättning och 

rendering. I och med det stora djupet i en HDR, alltså att det finns så mycket mer information per pixel än en 

vanlig 8-bit bild, gör att ljussättningen och reflekterande objekt framträder väldigt naturligt. Jag tycker dock 

att man inte ska förlita sig helt på att ljussätta med en HDR. Om resultatet av en HDR-bild inte är vad som 

passar i scenen är det en lång process att göra om den på nytt. Det mest effektiva borde vara att blanda lite 

från båda världar av ljussättning, både traditionell och GI-ljussättning. En bra idé kan ju vara att använda en 

HDR som grund, för att sedan komplettera ljussättningen med digitala spotlights och andra ljuskällor. Har 

man filmat en sekvens på en specifik plats där man ämnar lägga in renderade objekt, är det alltid bra att ha 
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ett HDR från den platsen. Man kan då göra testrenderingar med sin HDR och sedan matcha in den 

ljussättningen med traditionella ljuskällor. 

Renderman visade sig vara ett utmärkt val av renderare då man börjar arbeta med mer komplexa scener. 

Detta visade sig extra tydligt då jag senare började jobba på Fido och arbetade med att bygga upp ett 

djungellandskap. Jag blev glatt överraskad hur effektivt man kunde utnyttja displacing, en teknik som jag 

tidigare undvikit att använda på grund av att det tagit väldigt lång tid vid rendering. Med Mental Ray som 

renderare har jag dessutom många gånger fått datorn att krascha när jag försökt använda tekniken. Men 

Renderman imponerade med sin hastighet och sina bra resultat. Även displacing, fur- och 

partikelrenderingen fungerade utmärkt. Jag börjar känna att Renderman är överlägsen Mental Ray på många 

områden och kommer att vara den renderare använder i fortsättningen. 
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