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Sammanfattning 
 
Jag har deltagit i skapandet av en 10 minuter lång kortfilm som heter Kylan. Det 
huvudsakliga arbetet har bestått av compositing, då man har kombinerat live footage-
material med renderade 3d-element. Jag har använt mig av mina erfarenheter för att 
besvara min frågeställning:  
 

 Hur kan man gå tillväga när man skapar en film med kombinerad live footage 
och renderade 3d-element? 

 
 Vilka är de visuella byggstenarna när man matchar renderad 3d och live footage, 

och hur arbetar man med dessa i compositingprogram? 
 
Arbetet är utfört under min tid på Despot Film, som ett litet filmproduktionsföretag. 
Projektet, Kylan, är ett pilotprojekt. Det har syftet att ge företaget erfarenhet inför 
kommande projekt med mer vfx-element. 
 
Mitt arbete på Despot film har resulterat i att ett antal klipp har genomgått compositing-
processen och befinner sig i ett nästan färdig stadie. Dessa klipp består utav maskade 
skådespelare som matchats med renderade 3d-miljöer och 3d-karaktärer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary 

 
I have been participating in the making of a ten minutes film, Kylan.  The main work has 
been compositing, where it has been about to combining live footage material with 
rendered 3d elements. I have used my experiences to answer my question formulation: 
 

 How do you proceed when creating a film with combined live footage and 
rendered 3d elements? 

 
 Which are the visual building blocks when matching rendered 3d and live 

footage, and how do you work with these when using compositing software? 
 
The work has been done during my internship at Despot Film, which is a small 
filmproductioncompany. The project, Kylan, is a pilot project. It is purpose is to give the 
company the experience they need for future projects including more vfx-elements. 
 
My work has resulted in that a number of shots has undergone the compositing process 
and are now in an almost finished stage. These clips consist of masked actors that are 
matched to rendered 3d environments and characters. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Datorgrafiken utvecklas ständigt och likaså branschen där det ständigt söks efter nya 
effektiva arbetsmetoder.  En av datorgrafikens huvudsakliga branscher är inom 
filmindustrin. Där används datorgrafik för att skapa vfx element som visualiserar 
filmskaparnas ideer, och hjälper till att berätta en historia.  
Ett scenario som ofta uppstår är då live footage kombineras med renderade 3d element. 
Det finns flera olika tekniker för att åstadkomma detta. Men alla delar ett gemensamt 
mål, att nå ett estetiskt tilltalande resultat. 
De flesta tekniker kan också nå målet, men till vilket pris? Priset är i detta fall tid. 
Produktionen av vfx ska alltid ske så snabbt som möjligt. Samtidigt ska resultatet vara så 
bra som möjligt där man fortfarande förmedlar ett budskap. 
Under tidigare projekt har jag efter att kommit fram till de tekniska lösningarna insett 
att det enda som kan förbättras för ett bättre resultat är det estetiska. 
Det är viktigt att ha en förståelse för det estetiska och hur de olika arbetsmomenten 
spelar in i det estetiska resultatet. Det blir då enklare att prioritera och arbeta mer 
tidseffektivt i en produktion. 
 

1.2 Syfte & frågeställning  
Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för de olika arbetsmomenten och vilka 
visuella byggstenar de behandlar. Samt hur dessa visuella byggstenar fungerar och 
påverkar slutresultatet. Med en bra förståelse för detta kan produktionen ske 
effektivare då vetskapen om varför de olika arbetsmomenten är viktiga fins. Fokus 
kommer att ligga på compositingproduktionen, där live footage-material och 3d-element 
kombineras till en och samma värld. 
De huvudsakliga frågorna jag vill få svar på under detta arbete är: 
 

 Hur kan man gå tillväga när man skapar en film med kombinerad live footage 
och renderade 3d element? 

 
 Vilka är de visuella byggstenarna när man matchar renderad 3d och live footage, 

samt hur arbetar man med dessa i compositingprogram? 

 

1.3 Despot film 
Despot film är ett litet filmproduktionsföretag vars erfarenheter består främst utav att 
skapa spelfilmer. Företaget har inte mycket tidigare erfarenhet av produktioner med vfx 
i så stor utsträckning som i projektet Kylan. Kylan, är ett pilotprojekt där målet är att 
skaffa sig erfarenhet om processen och arbetssättet. I framtiden vill de kunna arbeta 
med större produktioner som eventuellt innehåller mer vfx. 
För att kunna ta sig an vfx-produktionen har de till hjälp haft två datorgrafiker. De har 
varit delaktiga i planeringen och arbetat under starten av produktionen. 
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1.4 Ordlista 
Blur: Samlingsord för algoritmer som främst dämpar 

färgkontrasten mellan närliggande pixlar i en bild. Det 
resulterar ofta i att bilden blir suddigare. 

 
CG: Förkortning av engelskans computer graphics. Det 

används för datorgenererade bilder, främst de med 3d-
element. 

 
Clampad: En pixel i en bild som är antingen vit eller svart tack vare 

att den blivit under- eller överexponerad i en kamera 
eller vid rendering. 
Ofta blir ett större område clampat, och man kan då inte 
justera färgvärdena för att återskapa information. 
Pixlarna i området får då ett jämnt grått värde. 
Clamping sker i ickelinjära bilder. 

 
Frame:  En bild i en bildsekvens/film. Vanligtvis använder man 24 

eller 25 fps, vilket innebär att filmen visar 24 eller 25 
bilder per sekund. 

 
Grading: Att ändra färgvärderna i en film eller bild för att skapa en 

look. Det har en stor påverkan på den slutliga looken. Det 
sker oftast i slutet av en filmproduktion, efter vfx 
produktionen när filmen/bilden har alla element.  

 
Key:  När man animerar så sätter man en key för det man 

animerar på en frame. Det görs då man vill att det som 
animeras ska hålla den givna positionen eller värdet på 
en framen, alltså vid en tidpunkt. 

 
Live footage:   Filmat material. 
 
Lokal färg:   En ytas färg i neutralt vitt ljus. 
 
Matte: En mall som kontrolerar vilka delar av en bild som skall 

vara transparanta. 
 
Naming convention: En mall för hur man namnger filer och mappar. 
 
Pixel: En digital bild består utav pixlar. En pixel i sin tur består 

utav olika komponenter. Dessa komponenter är 
vanligtvis röd, grön, blå och alfa. Röd grön och blå är just 
de olika färgernas värden i pixeln. Alfan är ett värde som 
beskriver transparansen. 

 
 
Tilad textur: En textur som kan repeteras bredvid sig själv utan att det 

blir en synlig skarv där den möter sin egen kant. 
 
Tracka: Datorn genererar en punkt som följer en faktisk punkt i 

en bildsekvens. Det kan även göras manuellt. 
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2 Teori 

2.1 De visuella byggstenarna 
De visuella byggstenaran är de komponenter som tillsammans bygger bilden. Det finns 
många fler men jag begränsar mig här till de som är mest relevanta för rapporten. 
För att skapa realistiska bilder är det nödvändigt att härma ljuset och färgerna från 
verkligheten. Det gäller då man avbildar stillbilder av vad man ser med ögat. Då film 
består utav filmade bildsekvenser tillkommer kameran och rörelser. Färg, ljus, kameran 
samt djup i bilden är ämnen som har mycket gemensamt och ibland överskrider 
varandra. [1] [10] 

2.1.1   Färg 
Färg är ljus som fångats upp av ögat och skickats som signaler till hjärnan som uppfattar 
dem som blå, brun osv, alltså en färg. Vilken färg det är beror på våglängderna. Vad som 
sker när ljuset möter ytan är en subtraktiv färgblandning då vissa våglängder 
absorberas och de resterande reflekteras. Det reflekterade ljusets vågländer avgör 
vilken färg vi ser. Vi kan uppfatta vågländer mellan 390nm(violett) till 750nm(röd). Ljus 
har ofta en färg, dess vågländer befinner sig då inom ett visst spann. Glödlampor ger ljus 
som har övervägande gula och röda våglängder. Detta ljus reflekteras på en yta som då 
upplevs mer rödgul än vad den skulle gjort i ett vitt ljus. Ett mer extremt exempel är då 
en yta med röda pigment upplevs som svart då den belyses av ett blått ljus. Detta 
eftersom det blåa ljuset ger ifrån sig blåa våglängder och den röda ytan endast 
reflekterar röda våglängder. Då den inte träffas av röda våglängder reflekterar den alltså 
inget ljus. [11] 

 
Hsv 
För att beskriva en färg kan man använda de 3 komponenterna hue, saturation och 
value. Hue beskriver en färg som röd, blå, grön, gul eller en kombination utav två. Det 
syftar på en färgs rena färg, alltså en som har full saturation. Saturation beskriver en 
färgs renhet, hur många olika vågländer av ljus den reflekterar. En yta med en fullt 
saturerad färg reflekterar alltså ljus med ett litet spann våglängder. Value beskriver 
färgens relation till vit och svart. En färg utan value saknar vit och är alltså svart. En färg 
med fullt value saknar svart men behöver inte vara helt vit om den har saturation. Att 
fullt value inte betyder att färgen är helt vit gäller endast för hsv och inte för liknande 
hsl (hue, saturation och lightness) där fullt value innebär vit.  [13] 

 
Färg och berättandet 
I berättandet har färg stor betydelse. Olika färger har olika associationer men de 
varierar mellan olika kulturer. Vit representerar renhet i västvärlden medans den i kina 
representerar döden. Färger påverkar även människors psykiskt. Röd anses vara en 
stressande färg medans grön och blå är mer lugnande. Detta variera dock stort mellan 
olika personer. [10] 

2.1.2   Ljus 
Synligt ljus, som människan kan se, är elektromagnetisk strålning med våglängder 
mellan 390nm och 750nm. Ljus med våglängder inom ett visst spann har stor inverkan 
på träffade ytors färg. Ljus som innehåller alla våglängder uppfattas som vitt. Det är ett 
resultat av den additiva färgblandning som sker då ljus med alla eller vissa 
kombinationer av olika vågländer möts och adderas. Ljusförhållanden har stor påverkan 
på hur vi visuellt upplever vår omgivning, utan ljus ser vi inget alls. [12] 
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Skuggor 
Ljuset ger skuggor som vi med hjälp av kan se objekts former. Kastskuggan berättar 
mycket om ljuskällan om man kollar på formen, densiteten och mjukheten. Formen visar 
på ljuskällans position. Densiteten berättar om hur stark ljuskällan är i relation till det 
övriga ljuset i scenen. Mjukheten beror dels på ljuskällans diffushet och dels på 
avståndet mellan skuggan och objekt som kastar den. Andra ljus i scenen kan avläsas 
med hjälp av skuggans färg. Eftersom skuggan färgas av ljuset från andra ljuskällor än 
den som skapar den kan man se vilken färg omgivningen och sekundära ljuskällor har. 
Till exempel en solig dag då ett objekt som belyses av solen kastar en skugga på marken 
visar dens blåa hue på att den färgats av den blåa himmeln. [1] 
 

Ljuseffekter 
Ljuset skapar atmosfäriska effekter då det reflekteras mot partiklar i luften. Himmeln är 
blå tack vare att de blåa våglängderna är de som sprids mest.  Detta skapar det 
luftperspektiv som gör att objekt på avstånd får mindre kontrast och tar efter 
atmosfärens hue. Det sker inte en molnig dag då inte lika mycket utav solens ljus sprids i 
luften. Dimma, damm och rök innehåller fler partiklar som bryter ljuset ännu kraftigare 
och kan stoppa det helt. [10] 
 
Material 
Hur ljuset reflekteras eller refrakteras påverkar hur vi visuellt upplever ytors olika 
material. Ytans materialegenskaper påverkar hur ljuset reflekteras eller refrakteras. Ett 
material med slät yta reflekterar inkommande ljus parallellt vilket ger en klar reflektion 
som en spegel. En yta med mikroskopiska ojämnheter ger en diffus reflektion av ljuset 
vilket inte ger någon spegling, som papper. Då ljus refrakteras, går in i materialet på ena 
sidan och ut igen på andra sidan, blir ytan transparant som glas. [14] 
 
Ljus och berättande 
Ljuset används som en stor berättarkomponent då det påverkar stämningen mycket i en 
bild. För att beskriva ljussättningen i en scen används begrepp som high key och low 
key. High key innebär mycket ljus och ger ofta ett glatt inryck. Low key innebär lite ljus 
och ger ett mer dramatiskt och mystiskt intryck. 
Ljuset används också mycket för att leda blicken då den dras mot de ljusa områdena. 

2.1.3   Kameran 
När man arbetar med foto och film är kameran ögat som verkligheten ses genom. Den 
fångar upp ljus som färdas genom linsen och träffar en film eller sensor. Bilden som 
skapas formas av olika kameraeffekter som depth of field, olika linsartefakter och 
motionblur. 
 

Depth of field 
Depth of field är det skarpa området i en bild. En kameralins har fokus på ett visst 
avstånd. Områdena framför och bakom avståndet kommer att bli mer eller mindre 
suddiga. Ljuskällor utanför depth of field lyser upp och tentderar att ta formen av 
bländaren i kameran. [1] 

 
Lins artefakter 
Linser kan medföra olika artefakter som lens flares, chromatic aberration, lins 
förvrängning samt smuts och skador på linsytan. Lens flares skapas av starka ljuskällor 
som lyser direkt i linsen där ljuset reflekteras flera gånger i linskonstruktionen innan 
det träffar filmen eller sensorn. En typisk lens flare består av ringar och cirklar i en rad 
genom bildens diagonal. De är sällan perfekta utan varierar i storlek och ljusstyrka. 
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Formerna rör sig med olika hastigheter i relation till varandra när kameran eller 
ljuskällan flyttas.  
Chromatic aberration uppstår när linsen inte lyckas samla alla vågländer i ljuset på 
samma punkt. Det resulterar i att man vid kontrastområden kan se en rand bredvid det 
mörkare området. Det är alltså den färg vars våglängder har brutit och hamnat på fel 
plats. 
Linser kan även ha smuts och skador som skapar synliga artefakter i bilden. 
Generellt sett är linser designade att skapa rätlinjiga bilder. En rak linje som fotas blir då 
rak i bilden. När detta inte lyckas skapas en linsförvrängning som resulterar i att linjer i 
en bild blir böjda. [1] [15] 
 
Motionblur 
När objekt i rörelse fotas av en kamera kommer de med stor sannolikhet att avbildas 
suddiga i bilden. Det beror på slutartiden då objekt hinner flytta på sig under tiden som 
slutaren är öppen. Reflekterat ljus från alla positioner där objektet varit träffar då linsen 
eller sensorn. Detta resulterar i ett objekt i oskärpa. [1] 

2.1.4   Depth cues 

En 2d-bild är begränsad av dess kanter. Det går inte att se utanför dem eller byta 
utgångpunkt eller vrida på bilden för att se föremål från andra vinklar eller bakom dem. 
För att tittaren ska acceptera en 2d-bild som en 3d-scen används olika depth cues. Dessa 
är fenomen som sker i verkligheten och vissa kan ses som självklara. Därför är det 
viktigt att inkludera dem i skapade bilder då man snabbt märker att något är fel i bilden 
om de inte återskapas rätt. [1] 
 
I ett foto beror ett objekts perspektivförvrängning på avståndet det fotas från. Ett objekt 
nära linsen skapar mer perspektiv-förvrängning samtidigt som ett objekt på avstånd 
nästan kan avbildas helt utan någon deformation. 
Överlappande objekt är något som kanske verkar självklart men när bilder skapas måste 
de tas hänsyn till. Att det ses som självklart visar på att mäniskor är så vana vid att se 
det att bryta mot det snabbt skulle bryta djupillusionen. 
Relativ storlek måste tas hänsyn till då ett föremåls storlek inte kan avgöras om 
avståndet inte är definierat. Relativ storlek kan även användas för att visa distans 
genom att placera lika föremål på olika avstånd. 
Rörelseparallax uppstår när kameran flyttar sig och då objekt på olika avstånd rör sig i 
samma hastighet. Objekt på ett längre avstånd från kameran flyttar sig långsammare och 
inte lika långt över bilden. 
Shape change sker då kameran flyttar på sig så objekt i bilden ändrar form vilket visar 
deras tredimensionella form. Som ett exempel filmas en kopp uppifrån från en kamera 
som roterar kring koppen till en vinkel från koppens sida. Den kommer då först vara en 
cirkelform för att sedan ta en kubisk form. 
Luftperspektiv är vad som sker då atmosfär skapas av ljusets möten med partiklar i 
luften. Det orsakar mindre detaljer, minde kontrast i value och hues går mot 
atmosfärens hue. Luftperspektivet förstärks av dimma, damm och rök då de innehåller 
fler partiklar än ren luft. 
Depht of field visar också djupet i scenen. Det kan visa att två objekt befinner sig på olika 
avstånd från varandra. Men det är inte alltid klart om två suddiga objekt utanför depth 
of field befinner sig på var sin eller samma sida av det. [1] 
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2.2   3D assets 
2.2.2   Modelering 
En 3d-modell är uppbyggd av polygoner eller nurbs. I detta projekt används endast 
polygonmodellering. En polygonmodell består utav verticer, edges och faces. Dessa 
komponenter bildar en tri (tre edges och verticer), quad(fyra edges och verticer) eller n-
gon(fem eller fler edges och vertricer). 
 

2.2.3   Texturering & 3d-material 
På en 3d-modell appliceras en textur. Det fins 2d och 3d-texturer. I detta projektet 
användes bara 2d-texturer. En 2d-textur är en 2d-bild som används för att färglägga 
modellen. För att kunna applicera denna textur på en polygonmodell så behöver 
modellen en UV map. Det är en mall för hur 2d-bilden kommer att placeras på 3d-
objektet. För att skapa en UV-map behöver man UV-mappa modellen. Det kan liknas 
med att man vecklar ut modellen på ett 2-dimensionelt UV-space. Varje vertic får då 
egna kordinater på detta UV-space, en U och en V koordinat. 
För att få modellernas yta att efterlikna verkliga material används 3d-material. Med dem 
kan man justera olika attribut som t.ex. spekularitet, reflektivitet och transparens. Man 
justerar då hur renderaren för objektet ska simulera ljusets reflektioner och 
refraktioner. 

 
2.2.4   Ljussättning 
När man ljussätter 3d-objekt placeras ljus i 3d-spacet som belyser scenen. Det finns då 
flera typer av ljus med olika egenskaper som används för att efterlikna olika 
ljusförhållanden. En typ av ljus är directional light, vars ljusstrålar färdas från en viss 
vinkel utan en direkt ljuskälla. Ett annat exempel är pointlights, vars ljusstrålar färdas 
från en punkt ut mot alla riktningar. 
I vekligheten beter sig ljus på ett visst sätt då det reflekteras från en träffyta och träffar 
andra närliggande ytor. Detta kallas för boundcelight. Det finns olika sätt att efterlikna 
detta när man ljussätter. Man kan placera ut ljus som representerar bouncelight för 
hand eller så använder man automatiserade tekniker vid rendering. 

 
2.3   Rendering 
För att få en 2d-bild av 3d-scenen används en renderare som skapar 2d-bilden. 
Processen kallas för rendering då den renderar en bild. Renderingen är en avgörande 
del i processen då den är det sista steget i 3d-programmet och kan vara väldigt 
tidskrävande. Tiden det tar att rendera en frame är beroende på dels vad man renderar, 
vilka inställningar man har på sin renderare och hårdvara. Då tid alltid är en viktig 
faktor i ett projekt så är det till stor fördel om man kan optimera renderingstiden. 
När man renderar en 3d-scen kan man rendera en färdig bild, ett beauty pass, där 
bildens alla komponenter finns, eller som flera separata pass. Ett pass kan vara en viss 
komponent av en bild som till exempel skuggor eller reflektioner. De kan även innehålla 
information som till exempel rörelse eller djupinformation. 
Man kan även rendera olika objekt separat med hjälp av renderingslager. 

  
2.4   Compositing 
Compositing är den arbetsprocess där man redigerar och kombinerar olika 
bildsekvenser. Det sker i olika compositingprogram. 

 
2.4.1   Grundläggande compositingworkflow 

I ett compositingprogram arbetar man främst med olika bild-manipulationer som kallas 
för operationer. 
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En operation är en matematisk formel som manipulerar de olika kanalerna i bilden. En 
kanal är en sub-komponent som består av något utav bildens alla pixlars värden. Till 
exempel är en grön kanal den bild som skapas av en bilds pixlars gröna värden. 
Vanliga operationer är add(A+B), subtract(A-B) och multply(A*B). A och B är pixlars 
komponenters värden eller ett angett värde. 
Antingen är A värdet på pixlar i en bild och B ett angett värde, eller så är B pixlars 
värden i en annan bild. I det fall då både A och B är bilder så används en merge-nod i 
nodbaserade compositingprogram som the foundry nuke och eyeon fusion, vilket 
används i detta projekt. En merge-nod används för att lägga samman olika bilder eller 
bildsekvenser och då anger man vilken operation man vill använda. 
För att manipulera en enskild bild eller bildsekvens använder man olika typer av color 
correct-noder. Med dem utför man olika operationer på en bild genom att ange värden. 
 

2.4.2   Compositing av renderingar från 3d program 
Ofta vill man redigera renderingarna från 3d-programmet i ett compositingprogram. 
Man har då användning för de renderade passen när man kan redigera dem för att 
påverka en bilds komponenter separata. 
Då kan man till exempel ändra en renderings reflektioner utan att påverka dess färg-
textur. Detta gör man genom att redigera reflektionspasset med t.ex. color correct-
noder. Om man har delat upp scenen i renderingslager kan man redigera objekt separat. 

 
2.4.3  3d-compositing 
Man kan skapa och rendera en 3d-scen i vissa compositingprogram. Detta kallas för 3d-
compositing, 3d-comp, och kan huvudsakligen byggas upp på två vis. Dels genom att 
man texturerar simpla 3d-objekt med bilder på objekt man vill ha i scenen genom deras 
uv-kordinater. Man kan även projicera en textur på geometrin från en kamera. Att 
projicera textur på enkel geometri är ett populärt sätt at skapa 3d scener med paralax 
och perspektiv. 
3d compositing används ofta för att spara renderingstid då compositingprogram ofta 
har en snabbare renderare än 3d-program. Den största nackdelen är att den är mindre 
fysiskt korrekt och ger ett sämre resultat än många av de renderare som fins tillgängliga 
i 3d program. 
 

2.4.4   Compositing av livefootage 
Ofta filmar man skådespelare för att sedan placera dem framför en annan bakgrund än 
den de filmats framför. Då behövers en mask för skådespelarna. En mask är en mall som 
används för att kontrolera vilka delar av en bild som skall vara transparanta. Masken 
används då som bildens alfakanal. Det finns två tekniker för att ta fram en mask. 
En vanlig teknik är rotoscoping. Det innebär att man med hjälp av punkter definierar en 
kurva, bezierkurva, som går längst kanten på det området man vill maska. Dessa kurvor 
kallas för också för rotos. Denna teknik är ofta tidskrävande då objektet som man 
maskar ibland rör sig eller deformeras. Roton måste då inta en ny form för varje frame, 
vilket man justerar manuellt. 
En annan vanlig teknik är att keya. Då använders en algoritm som använder ett 
definierat färgvärde-omfång. Färgvärderna på bilden som befinner sig inom detta 
omfång blir då mallen för den mask som skapas. Det fins huvudsakligen två sorters 
keying-algoritmer, chroma keyer och luminance keyer.  
En chroma keyer använder relationer mellan r, g och b värden när den skapar en mask. 
Då krävs att det man vill maska ut har en annan hue än bakgrunden. 
För att skapa dessa förutsättningar brukar skådespelarna filmas mot en blå eller 
greenscreen.  Då kan blue eller greenscreenens färgvärden anges som keyerns omfång 
och den skapar en mask som isolerar skådespelarna. 
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Den andra varianten, lumiance keyer, skapar en mask baserad på vilka luminance 
värden som anges. Om det som ska maskas har ljusare värden så anges ett spann med 
ljusa värden för keyern. Då kommer alla pixlar som befinner sig utanför detta spann, 
alltså de mörkare, att bli de den skapade masken anger som transparanta. 

 
2.4.5   Kameraeffekter 
Ofta återskapas olika kameraeffekter på både renderat och filmat material. Det kan vara 
effekter som till exempel lensflares eller chromatic aberration. Detta görs i 
compositingprogrammet då det är olika 2d-effekter man vill skapa för att efterlikna 
naturliga effekter som sker i kameran. 

 
2.5   Matchmoving 
Då live footage och 3d-element kombineras behöver den kamera som renderar 3d-
elementen vara animerad. Den behöver en animation som stämmer överens med 
rörelserna på kamera som filmade skådespelarna. För att föra över translation och 
rotation från en analog kamera i ett klipp till en digital 3d-kamera görs en matchmoving 
på den analoga kameran. Detta sker med hjälp av bildens paralax, en punkt nära 
kameran rör sig i en annan hastighet än en punkt längre bort från kameran. Genom att 
jämföra dessa punkter kan olika program läsa av den filmade kamerans rörelser och 
föra över dessa till en 3d-kamera. Denna kamera används sedan för att rendera de 3d-
element som kombineras med live footage materialet vars kamera man matchmovade.  

 
2.6   Linear workflow 
Linear workflow innebär att man arbetar med bilder som har linjära färgvärden, linjära 
bilder. En icke linjär bilds r,g och b  värden ligger mellan 0 – 1. Det innebär att ett 
område i en bild där pixlarna är helt svarta, t.ex. i ett skuggparti, blir clampade. Om 
pixlarnas värden ökar kommer de svarta pixlarna att ha ett enhetligt värde, de blir alltså 
jämngråa.  En linjär bilds färgvärden sträcker sig över 1 och under 0. Då finns det i 
svarta eller vita områden fortfarande information i pixlarna. Ljusas då dessa områden 
upp på en linjär bild kommer syns olika värden till skillnad från i en icke linjär bild där 
de har clampats till lika värden.  
 
För mer information om compositing, matchmoving och linear workflow, se The Art and 
Science of Digital Compositing, Second Edition [1] 
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3 Genomförande 
 

3.1   Projekt på despot film  
3.1.1   Struktur 
Ledningen för projektet Kylan består utav en person som är producent och regissör. 
Denna person är den som under min tid på projektet hade den mest ledande rollen i 
projektet. En annan person är projektledare. 
Under min tid på företaget en person varit cg lead artist. Denna har varit med sedan 
tidigt i produktionen. Tillsammans med producenten gjorde de en grov planering över 
hela cg-produktionen. Utöver dessa har ca 40 personer jobbat på projektet. De flesta har 
arbetat med enstaka element. 

 
3.1.2   Pipeline 
Detta projekt är det första på Despot Film där man har arbetat med ett så stort projekt 
där en väldigt stor del är vfx produktionen. Då företaget inte har någon tidigare 
erfarenhet av en så stor vfx produktion så fans det inte någon tidigare testad pipeline. 
Pipelinen har utvecklats under projektets gång då det är svårt att planera när arbete ska 
utföras. Man vet inte alltid när det finns personer som kan utföra arbetet. 
Man arbetar med delmål under projektet som t.ex. att filmningen skall vara klar eller att 
en previz skall vara klar. På så sätt tar projektet små steg framåt. 
  
Vfx-produktionen har en grovt strukturerad pipeline. Den är upplagd så att det första 
som gjorts är att en av 2 karaktärer och miljön har skapats och animerats. Samtidigt har 
det mesta live footage-materialet maskats. Undertiden compositing-arbetet har 
påbörjats så försöker man färdigställa alla 3d-element och maskningen av live footage-
materialet. Till renderingen utav 3d-element har företaget till sin hjälp fått rendera 
gratis på en renderfarm, rendernet.se. Det har varit till stor fördel då vissa 
renderingstider är långa och det är många fames. Efter att cg-produktionen är klar är 
det planerat att grading, ljudläggning och redigering ska ske. 

 
3.1.3   Filstruktur 
Företaget var inte berett på att filstrukturen skulle bli så stor som den blev då de inte 
jobbat med en så stor vfx produktion innan.  
Eftersom de inte heller hade arbetat med så stora filstrukturer tidigare hade de ingen 
bestämd naming convention eller planerad filstruktur där alla filer har sin givna plats. 
De har insett hur viktigt det är under projektets gång då det vuxit, speciellt när nya 
medarbetare kommer in och ska hitta i filsystemet. Nu har de börjat implementera 
bestämda naming conventions och en strukturerad filstruktur just för att det inte ska bli 
mer oreda, och kanske till och med bli bättre ordning.  
Alla filer ligger på en server som alla på företaget har tillgång till. När man skall arbeta 
med vissa filer så förs dessa över till en egen dator. När man jobbat klart med dem så för 
man över dem till servern igen. företaget använder sig inte utav någon typ av 
versionshanterare eller in-/utchecknings program som till exempel TortoiseSVN.  
Istället görs regelbundna backup versioner av alla arbetsfiler som ligger på servern. En 
analog lista användes där alla skriver vilka klipp de arbetade med, för att undvika att två 
personer ska jobba med samma filer.  
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3.2   Rotoscoping & keying av skådespeare i klipp 112 
Det första arbetsmomentet jag tog mig an i projektet kylan var att skapa en mask för 
skådespelarna i ett klipp som krävde lite mer arbete än de flesta andra. Det var klipp 
112, där skådespelarna skulle placeras mot en annan bakgrund beståendes av 
renderade 3d-element. Därför behövde de en mask som isolerar dem från bakgrunden i 
live footage materialet. 
Varför just detta klipp behövde så mycket arbete för att skapa en mask var dels att det 
är ett utav de klipp som filmades under fel ljusförhållanden. Det var även delvis inte 
någon green screen bakom skådespelarna. 
 

3.2.1   Rotoscoping 
Till att börja med så gick det inte att keya skådepelarna när de springer utanför green 
screnen, vilket sker de 70 sista av totalt 422 frames. Det hade varit bra om det gick att 
keya ut dem eftersom det är mer tidseffektivt och kan ge ett bättre resultat än 
rotoscoping. Men ingen av de chroma baserade keyerna i nuke fungerade då 
skådespelarna har lika saturerade bruna hues som bakgrunden. Det fungerade inte 
heller med en luminance baserad keyer tack vare att det finns objekt i bakgrunden som 
belyses lika starkt och får samma luminans som skådespelarna. Dessa objekt hamnade 
då tillsammans med skådespelarna i masken vid försöken att keya ut bakgrunden. 
Därför rotoscopades skådespelarna de 70 sista framesen. 

 
Compositingprogrammet The Founry´s Nuke användes för rotoscoping och keying. Med 
det troddes ett snabbt och bra jobb kunna utföras tack vare tidigare erfarenheter, då det 
används i undervisningen på gscept. 
Vid rotoscoping användes en roto nod för att skapa en bezier kurva som definierar 
maskens form. Dessa punkter placeras sedan så att kurvan går längst konturen på det 
objekt som ska rotoscopas. När objektet, i detta fall skådespelarna, rör sig måste även 
punkterna flyttas, och de keyas då automatiskt. 
 
För att arbeta effektivt vid rotoscoping är det bra att använda så få punkter som möjligt 
och animera dem med så lite keyframes som möjligt. Detta görs enklast genom att sätta 
punkternas keyframes vid de frames då objektet som rotoscopas precis börjar röra sig 
eller har stannat upp. Sedan korrigeras punkterna mellan dessa keyframes tills kurvan 
följer konturen genom hela rörelsen. De ska alltid keyas i rörelsens extremposer. En 
rotoform för varje kroppsdel på en människa bör användas. Kroppsdelar som 
överlappar varandra kan komma att skilja sig och skapa helt nya former. Även att de 
troligtvis har skilda rörelser gör det effektivt att separera dem. Då går det ofta att 
komma undan genom att animera hela kurvan istället för att animera punkterna 
separat. Till sist är det för effektiv rotoscoping bra att vara konsekvent med punkternas 
placering. Om en punkt inte har samma placering på objektet vid två keyframes kommer 
roto formen att deformeras. Det sker tack vare att programmet låter punkten ta den 
kortaste vägen mellan två keyframes. Alltså, vid rotoscoping av en hand bör en punkt 
som definierar toppen på tummen, definiera toppen på tummen genom hela klippet.[1] 
 

3.2.2   Maskning av green screen 
Green screenen var problematisk att keya främst tack vare ljuset. Vid ljussättning av en 
green screen är det optimalt att ljussätta green screenen och förgrundsobjekten för sig. 
Alltså ljussätts först skådespelarna för att efterlikna ljuset i scenen de ska compas med. 
Sedan ljusätts green screenen så att den blir så jämnt ljussatt som möjligt utan att 
påverka förgrundsobjekten. Om den är jämnt ljussatt kommer den att ha en jämn färg, 
alltså ett litet spann med färgvärden. Om den har ett för stort spann med färgvärden 
finns det en risk att keyern tar med pixlar i förgrundsobjekten då de med större 
sannolikhet kan ha samma färgvärden som green screenen.  
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Ett annat problem som ljuset skapade var att live footage-materialet blev mörkt. Mörka 
färger har mindre saturation vilket gör den gröna green screenen svårare att keya. Det 
blir enklare för en chroma keyer att blanda den med andra hues. [1] 

 
Tack vare dessa problem gick det med keying bara att skapa en mask som isolerade 
skådespelarna till viss del.  Den keyade masken skapade Miko Lazic. Programmet Adobe 
After effects och keyern Primatte användes. Han har mycket erfarenhet av keying och 
kunde därför göra ett snabbt jobb. Jag kunde fortsätta fokusera på rotoscopingen, vilket 
var min starka sida för att sedan ta över arbetet med masken igen. Den behövde 
kompletteras med rotos på vissa områden. Dels vid de områdena där greenscreenen var 
som allra mörkast, i skuggorna. Och dels vid skådespelarnas ansikten när de andades ut 
rök som var ljus, nästan vit. Skuggorna i green screenen saknade nödvändig saturation 
samtidigt som röken var grå, nästan helt utan saturation, och ingick därför inte i keyerns 
färgspann. Se fig 1. 
 

 
Fig 1: Greenscreen key workflow. 
 

3.2.3   Maskning av snö 
I områdena där skådespelarna kontrastar emot snön fanns det en möjlighet att använda  
keying för att spara tid. I andra klipp har det gått att använda sig utav keying för att 
maska snön tack vare ljus-kontraterna. Därför var värt ett försök, trots ljuset som ställde 
till det. Problemet i det här klippet var de många olika färg-förhållanden i snön då vit är 
en känslig färg som lätt ändrar nyans när den påverkas av ljus. Då vissa områden i snön 
blir belysta skiljer de sig från skådepelarna i just ljushet då skådespelarna har mörka 
kläder på sig. De andra områdena, de i skugga, är mörka och skiljer sig inte lika mycket i 
ljushet från skådespelarna. Men det finns en viss skillnad i hue. De olika sorters färg-
förhållandena mellan skådespelarna och snön innebär att det skulle krävas olika keying 
metoder. Det eftersom luminans keyers använder ljusskillnader och chroma keyers 
använder hue skillanader. 
 
Först letades en chroma keyer upp, som skulle fungera för skuggområdena. 
Den första keyern som testades var image base keyer, IBK. Den är en chroma keyer som 
är menad att fungera med ojämna green screens. Därför var förhoppningarna att den 
skulle fungera bra eftersom snön har mycket varierande färgvärden. Men masken 
fungerade inte då den hade svårt att skilja på skådespelarna och snön. 
Nästa keyer som testades var Primatte. Den troddes skulle ha en chans att fungera bra 
på ett ojämnt område då den gjort ett bra jobb på grenscreenen i samma klipp. Men den 
skapade en ojämn mask med mycket noise. 
Hue keyer, är en simpel chroma keyer som låter användaren välja hues och saturation 
som den vill maska med hjälp av en kurva. Den var enkel att manövrera och skapade en 
skarp mask men den fungerade inte för detta klipp. Ibland hade den svårt att skilja på 
skådespelarna och snön. 
Den keyern som slutligen användes för att croma keya snön var keyligt. 
Keyligt är ett plugin till nuke som är utvecklat för att keya  blue och green screens. 
Den har många inbyggda funktioner som underlättar arbetet att skapa en ren mask. 
Dessa är funktioner som till exempel reducerar noise eller justerar maskens kontraser.  
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Keying noden som användes vid de områdena där det var mycket kontrast mellan snön 
och skådespelarna i ljushet var keyer. Det är en simpel keyer-funktion som 
huvudsakligen används för just luminance keying. Keyer låter användaren välja en 
operation där luminans valdes. Sedan definieras spannet någonstans mellan 0 – 1 som 
masken då skapas av. [2][5] 
 
Ett annat problem vid keyingen var att live footage materialet innehöll mycket noise. Vid 
filmning av material som ska genomgå en compositing process är det optimalt att 
försöka filma med så lite noise som möjligt för att sedan lägga på det i efterhand. 
Anledningarna är många. I detta fall gjorde noiset så att keyerna hittade pixlar över hela 
bilden där deras givna värden uppstod. Detta skapar alltså en grynig mask som även 
flickrar mycket vid kanterna. [1] 
För att bli av med detta problem användes en denoise-nod på live footage-materialet 
innan det keyades.  Eftersom deoinse-noden tar mycket datorkraft så renderades en 
version av live footage-materialet där denoise hade används. Sedan lästes denna 
bildsekvens in och keying operationer kunde utföras på den utan att datorn behöver 
räkna ut denoise noden på nytt. Det ger möjlighet för ett mycket snabbare arbetsflöde. 
 
Sedan vid keyingen användes en keyingoperation för varje färgförhållande mellan 
skådepelarna och snön i klippet. Detta gjordes genom att låta keyern skapa en mask av 
hela bilden. Sedan användes en roto för att isolera det område av masken som 
fungerade bra. Se fig 2. Snön gick inte att enbart keya utan vissa områden behövdes 
rotoscopas. 
 

 
Fig 2: Keying och rotoscoping workflow. 
 

3.2.4   Sammanställning av masker 
När skådespelarna nu hade maskats i hela klippet så var det inte redo för att exporteras 
och kombineras med en renderad 3d-miljö. Eftersom flera olika roto och keying noder i 
nuke som skapar var sin mask hade används var dessa tvungna att kombineras till en 
mask. Vid exportering från nuke och importering i andra compositing program samt de 
flesta funktioner kan bara en alfakanal användas. Denna alfakanal behövde då innehålla 
alla masker sammanställda till en.  
 
För att kombinera flera masker i nuke kan en channel merge nod som två masker 
kopplas till användas. Denna kombinerar sedan deras alfakanaler med den operation 
som anges. Operationen union(A+B-AB) användes för att adderar två masker då den 
håller summan under ett, förutsett att deras värden ligger mellan 1 och 0. Sedan 
används from(A-B) för att subtrahera en mask från en annan. Den brukar ofta användas 
vid korrigering av en keyad mask med rotos. [4] 
 
För att dessa maskade skådespelar sedan ska se bra ut när man matchar dem mot 3d-
renderingen krävs det som sagt att de viktiga visuella byggstenarna inkluderas. 
En viktig byggsten vid rotoscoping är motionblur. 
Vid rotoscoping på ett effektivt vis skapas hårda kanter. Nu när skådespelarnas rörelser 
genererar motionblur så måste den återskapas på deras kanter efter rotoscopingen.  
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Det finns flera sätt att göra detta i Nuke. Dels direkt i roto noden vilket inte var effektivt 
då det var flera roto noder vilket snabbt blev svårt att kontrolera.  
Istället användes en oflow nod som genererar motioblur på den sammaställda masken. 
Anledningen till att motionblur appliceras på masken och inte på live footage-materialet 
med masken applicerad är för att det redan har motionblur. Då skulle skådespelarna 
med motionblur från filmningen få motionblur en gång till vilket gör att det blir 
onaturligt kraftigt. Därför appliceras motionblur bara på masken som representerar 
kanten. [1] 
 
För att sedan ge originalfotot den färdiga masken kopplas den till i A-kanalen på en copy 
nod. Copy noden har B-kanalen kopplad till original fotot för att ge originalfotot den 
skapade masken från A kanalen som dess nya alfakanal.  
I detta klipp ska det passera förbi en renderad 3d-älg. De två pojkarna som står bredvid 
varandra behöver då skiljas från flickan och pojken som står vända emot kameran då 
älgen ska passera framför dem men bakom pojkarna. 
Detta gjordes genom att isolera dem med en roto innan exporteringen. 
Exporteringen sker med en write nod och ett format som stöder en alfakanal. Sedan kan 
den användas när bildsekvenserna laddas in i ett program som kan läsa alfakanaler. Live 
footage-materialet är nu redo för att kombineras med 3d-miljön och 3d-karaktären. Se 
fig 3.[4] 
 

fig 3: Resultat av 
rotoscoping och 
keying. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3   Compositing av klipp 88, 98, 105, 107, 114 & 117 
När maskingen av klipp 112 var klar så påbörjades en utav de compositing-setuperna 
som saknades. Vad som skulle göras var att kombinera live footage material med 
maskade skådespelare tillsammans med renderade 3d-miljöer och karaktärer.  
Målet var nu att åstadkomma detta på ett så tidseffektivt sätt som möjligt genom att 
fokuserade på de visuella byggstenarna för ett bra resultat. 

 
3.3.1   3D Compositing 
 
Eftersom det var en viss tidsbegränsning och filmen består av många klipp blev det lite 
arbetstid för varje individuellt klipp. Därför söktes de mest tidseffektiva arbetsmetodera 
för att inte lägga för mycket tid på enskilda klipp. 
Innan compningen kunde börja behövde metoden bestämmas. Den skiljer sig mellan 
klippen i filmen då de är utav olika karaktär. Valet stod mellan traditionell 2d-comp och 
den nyare varianten 3d-comp. 
Att compa i 2d har fördelarna att resultaten kan bli bättre då renderingen av alla 3d 
element sker i 3d programmet. Men det tar också längre tid när de mer exakta 
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beräkningarna görs. En 3d comp skulle troligtvis ge kortare renderingstid. Men det fans 
även möjlighet att använda en 3d-comp för flera klipp då de utspelas på samma plats 
och från snarlika kameravinklar. Det var klippen 88, 98, 105, 107, 114 & 117. 
Att döma av egen erfarenhet har både 2d och 3d-comp fungerat bra. Tidigare 3D-comp 
har gått ut på att textur projicerats på enkel geometri för att skapa väggar i ett 3d-rum. 
Denna 3d-comp-setupen skulle bli mer omfattande då en större scen skulle skapas. En 
scen som består av image planes med renderade objekt applicerade som textur i 
compositingprogrammet där de renderas med ljus och kastar skuggor. Karaktärerna 
renderas i 3d-programmet då fusion inte stöder animerade och riggade karaktärer. Då 
klippet innehåller livefootage material renderas de från en match movad kamera 
Då det troligtvis skulle kunna spara tid användes metoden 3d-comp. 
Compositingprogrammet Eyeon Fusion 6.1, fusion, användes eftersom all tidigare comp 
var gjord med detta program. Men även för att min handledare var kunnig i det och då 
kan arbeta med compen senare i projektet. 
 
3d/2d noder 
I fusion består en 3d-scen utav noder som skapar 3d-data som t.ex. geometri, ljus och 
kameror. Dessa kan bara modifieras med anda noder som modifierar 3d data. Alla 
element i scenen kombineras med en 3d-merge nod. För att kombinera den 3d-scen som 
skapats med 2d-noder renderas den med en 3d-renderer nod till en 2d-bild. Se fig 4 och 
fig 5. 

 
 
Fig 4: 
Till vänster: En 
3d-scen i fusion 
Till höger: 
Samma 3d-scen 
renderad i fusion. 
 
 
 
 

Fig 5: 
En 3d-comp´s 
nodträd I fusion. 
 
 
 
 
 

 
Comp setup 
3d compen delades upp eftersom skuggorna som kastades av träden blev för smala då 
trädens imageplanes stod nästan parallellt med ljusets riktning. Skuggans form visade 
då att den kastades från ett platt föremål och inte från en fyllig gran vilket var meningen 
att ge illusionen av.  
När comp-setupen byggdes användes 4 olika 3d-merge noder i fusion. Det innebär att 
det är 4 olika 3d-scener. Dessa merge noder delar vissa objekt och har vissa objekt som 
dess egna. Alla kamerors camera-3d noder är gemensamma då de kopplas till alla 3d-
merge noder för att de ska kunna användas till alla klipp. 3d merge noderna kopplas i 
sin tur till var sin 3d-render nod. I 3d-renderer noden definieras då vilken kamera 
scenen ska renderas ifrån beroende på vilket klipp som ska renderas. De fyra olika 3d-



 

 
 

15 

merge noderna renderas ut till var sitt pass i scenen. Ett renderar ut grund passet, grund 
pass, ett renderar ut alla träd och skolan, objekt pass, ett renderar ut dimman, dimman 
pass, och ett renderar skuggorna, skugg pass. 
 

Importerad geometri 
Grundplanet renderades separat för att ta hänsyn till depth cuen shape change samt den 
visuella byggstenen ljuset vars skuggor och högdagar framhäver objektets former. 
3d mergen som renderas till grund passet innehåller just grundplanet och ett ljus. 
Anledningen till att grundplanet belyses i 3d compen är att det inte består utav en 
renderad frame applicerad som textur på ett plan. Det skulle inte fungera när kameran 
rör sig då det inte ändrar form och illusionen av djup i bilden avtar. Därför är det 
modellerad geometri från maya som importerats med en FBX_mesh3D nod. Detta 
renderas separat utan de andra objekten eftersom det ska belysas. Objekten som 
renderats i maya är redan ljussatta så deras plan bör inte belysas en gång till i fusion. 
Grundplanet som modellerats i maya har importerats och texturerats i fusion med en 
tilad textur. För uv-mappningen har en 3D uv layout-nod använts för att modifiera 
planet s UV layout. När man skapar ett objekt på detta sätt i fusion behövs det ett ljus 
som kan skapa skuggor och högdagar för att visa objektets form. [7] 
 
Imageplanes 
Den 3d mergen som renderas till objekt passet innehåller geometri i form av 2d-plan. De 
har placerats ut och textureras med renderingar av objekten från maya. Det är här 
viktigt att renderingarna innehåller en alfakanal för att områdena utanför de renderade 
objektens kanter ska renderas transparanta. Dessa plan placeras ut och till sist kopplas 
även grund planets geometri till denna 3d mergen också. Men i denna 3d mergen har 
grundplanet en annan funktion, att användas som en mask. Det resulterar i att det som 
befinner sig bakom planet från kamerans vinkel inte renderas. Grundplanet kommer 
inte heller att synas i renderingen. Denna egenskap för grundplanet skapas genom att 
välja ”is matte” i grundplanets fbx-mesh3d nods attribut. Detta görs för att objekt passet 
sedan kommer läggas på grund passet som innehåller det belysta grundplanet. [7] 

 
Z-kanal 
Z-kanalen renderas för att förstärka avståndet till skogen i bakgrunden genom att skapa 
ett luftperspektiv. Med z-kanalen görs objekten mindre saturerade och mindre kontrast 
fyllda ju längre bort de är. En Z-kanal är en mask vars värde avtar ju längre bort från 
kameran pixelns representerade geometri befinner sig. Den kan sedan användas för att 
skapa djupbaserade färg-operationer på bilden. Endast objekt passet renderas med en 
Z-kanal. Det visade sig att renderingen av Z-kanalen inte tar hänsyn till halvtransparanta 
pixlar. Därför renderades dimman separat då den har många halvtransparanta pixlar. 
Själva färg-operationen skapades genom att koppla Z-kanalen som mask till en color 
correct-nod som då verkar djupbaserat. [1][8] 
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Fig 6: Till vänster: 3d mergen som renderas till objekt-passet. Till höger: Objekt-passets 
renderade Z-kanal. 
 
Ljus 
Som beskrivet tidigare blev skuggorna renderade i objektpasset för smala tack vare 
vinkeln på trädens imagplanes. Därför skapades en 3d merge anpassad för att rendera 
endast skuggor. Den 3d mergen består utav plan som är placerade på samma plats och 
har samma textur som respektive imageplane i objekt passet. Det eftersom skuggorna 
ska ha rätt utgångpunkt och form. I 3d mergen som renderar skugg passet har ett ljus 
som kastar skuggorna kopplats. Först testades ett directional light, vilket är effektivt för 
att efterlikna solljus. Directional lights kastar ljus från en viss vinkel, utan en specifik 
utgångspunkt, som solens ljus upplevs. Det visade sig att det enda ljuset i fusion som 
genererar skuggor är spotlights. Det användes då istället och flyttades långt från scenen 
för att minimera effekten av ljusets utgångpunkt. I denna rendering renderades även ett 
grundplan ut som skuggorna kastas på. Detta grundplan har ett vitt material och på 
trädens plane-nod har unseen by cameras-attributet aktiverats i visibility taben, Detta 
gjordes för att trädens skuggobjekt inte skulle synas, utan bara skuggorna som kastas på 
marken. Nu renderas en vit frame med svarta skuggor som kastas från trädplanen i 
skuggpassets 3d merge nod. Renderingen användes som en mask för att justera 
renderingen av grundpasset då skuggorna upplevs kastas från träden i objektpasset.  
Att rendera skuggorna separat möjliggjorde den separata renderingen av grundpasset. 
Nu behövde det inte renderas med objektpasset där det hade behövt ta emot skuggor. 
[7] 
 

Positionering av imageplanes med modifiers 
Image planen som texturerats med renderingar av ett träd har en setup som ser till att 
de som renderas till color passet alltid är riktade emot kameran. Träden upplevs då inte 
som platta. Träden som kastar skuggor i skugg passet är riktade emot ljuset. Skuggan 
som kastas blir då lika bred som trädets textur. 
Denna rigg gjordes eftersom det skulle ta väldigt lång tid att rotera varje träd manuellt. 
Den skapades genom att koppla planet som renderas till objekt passets target x och z 
attribut till en locator som är placerad vid kamerorna. Detsamma har gjorts för de plan 
som kopplas till 3d-mergen som renderas till skugg passet, men deras target x och z 
kopplas till en locator som är placerad vid ljuset. Target attributen reglerar den punkt 
objekten är riktade mot. 
För att koppla attributen skapades en crodinate transform 3d modifier genom att 
högerklicka på de attribut som ska påverkas. Där väljs modifyer – cordinate transform 
3d för at skapa en modifyer. Sedan i imageplane 3d nodens modifyer tab finns 
inställningar för modifiern. Genom att högerklicka i fliken för target object visas en 
meny där connect to väljs. Då ges det möjlighet att välja transform eller locatorn vars 
attribut ska användas. Till sist väljs dennas 3d data för att använda x,y och z 
positionerna. 
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För att planet som renderas i skugg passet ska stå på samma plats som respektive plan 
som renderas i objekt passet har de två planens transformation x, y och z attribut 
kopplats till en 3d transform-nod på samma sätt som target x och z. Då får de samma 
transformation som transform 3d-noden. De två planen kan då placeras på samma plats 
genom att bara flytta på transform3d-noden samtidigt som deras rotation styrs 
automatiskt. Se fig 7-8. [6-7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7: höger: Ett träds två plan i samma merge 3d nod för att illustrera hur de är riktade 
olika. 
Fig 8: vänster: Ett träds nod träd. Här kopplas båda image planen till  
en merge 3D nod. I den riktiga comp-setupen kopplas de till varsin. 
 

Sammanställning 
Samtliga renderade 3d-compar sammanställs sedan med merge noder. De blir då den 
2d-bakgrund som ska kombineras med de maskade live footage-karaktärerna och 
renderade 3d-karaktärerna. Efter 3d-render noderna har 3d-compen övergått till en 2d-
comp. Sammanställningen av de renderade 3d-comparna börjar med att en background-
nod mergas på grund passet med operationen over. Till denna merge-nod kopplas sedan 
skugg-passet som mask för att definiera var background noden ska ha effekt. Då får den 
bara effekt på de områden som är vita i skugg-passet. Och efter att skugg-passet har 
inverterats är det just skuggorna som är vita, allt annat är svarta pixlar. 
På resultatet läggs sedan objekt-passet med en till merge-nod med operationen over. 
Nu används en collor correct nod med z-kanalen som mask för att skapa 
luftperspektivet. På samma sätt som objekt passet men utan color correct noden läggs 
skugg-passet på. 
Nu har grund-passet, skugg-passet, objekt-passet och dimma-passet lagts ihop så det 
saknas bara en himmel. Den inkluderas genom att med en merge-nod och operationen 
over lägga resultatet av de renderade 3d-comparna på himmeln. Himmeln inkluderas 
inte i 3d-compen eftersom den helt enkelt inte behöver vara 3d. Kameran vrider sig inte 
så mycket i något klipp så att den uppfattas som platt.  
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Fig 9: 3d-comparna kombinerade. 
 
3.3.2   Matchmoving & stabilisering 
Nästa steg var att se till att alla kameror var match movade och live footage-materialet 
stabiliserat. Sedan skulle live footage-materialet kunna kombineras med 3d-
renderingarna utan att det flyter omkring. 

 
Den enda match movade kameran som saknades var den i klipp 88. Den rör sig uppåt 
och stannar mot slutet. För att matchmova denna användes programmet Autodesk 
Matchmover, och där funktionen autotrack. Den trackar ett antal 2d punkter i bilden 
som sedan används för att solva kameran. Då beräknas kamerans rörelser och används 
som animation på en digital kamera som skapas. Kameran exporteras från autodesk 
matchmover som en ASCI fil. I fusion används en camera 3d-nod för att importera 
kamerans data. Sedan används den trackade kamerans animation och inställningar på 
kameran som skapades i fusion.  Denna kamera renderar 3d-compen för klipp 88. 
[6] [9]  
 
Nästa klipp som behövde fixas var 114. Det består av två live footage-material som är 
filmade med två olika kamerarörelser. Kameran som filmar pojkarna när de springer 
framåt står stilla. Den kamera som filmar flickan när hon vänder huvudet och kollar 
bakåt rör sig framåt och skakar. Problemet var nu att kombinera dessa bildsekvenser så 
de upplevs vara filmade med samma kamera. 
Den slutliga kamerans rörelse skulle likna den som filmade flickan. Detta innebar att den 
på något vis behövde imiteras på klippet med pojkarna. 
 
Det första som gjordes var att stabilisera klippet med flickan. Det innebär att två eller 
fler statiska punkter i klippet trackas. Sedan låter man en funktion använda punkterna 
för att räkna ut hur mycket bilden transformeras och roteras. Funktionen kan sedan 
jämna ut rörelserna. Klippet testades att stabiliseras i fusion utan något bra resultat. Då 
tog Miko Lazic över stabiliseringen. Programmet Mocha Pro användes vilket är mer 
ämnat åt stabilisering än fusion. Det gjorde även ett mycket bättre jobb än fusion. 
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Sedan skulle kamerarörelsen i flickans klipp imiteras på pojkarnas. Då testades först att 
animera skalan på klippet med pojkarna. De skalades upp för att illustrera hur kameran 
rörde sig mot dem. Detta gav inget bra resultat eftersom deras transformation var 
tvungen att animeras då de såg ut att flyta runt på marken. Att ta bort detta genom att 
motanimera det visade sig vara väldigt tidskrävande. Att de flöt runt på marken 
påminde om att även kameran som renderar 3d-compen behövde den nya 
kamerarörelsen. För att 3d-compens kamera ska stämma överens med pojkarnas blev 
lösningen att rendera dem från samma kamera. Live footage-materialet med pojkarna 
lades på ett plan som kopplades till en 3d-mergenod. Till denna 3d-comp kopplades 
även kameran som renderade klipp88´s 3d-comp. Nu var pojkarna och bakgrunden 
synkade. Se fig 10. 
Nu saknades bara en kamera som imiterar den som filmar flickan. Att matchmova 
flickans klipp testades men det var för lite, nästan inget paralax i bilden vilket behövs för 
att matchmova ett klipp. Då testades att animera kameran för hand och det blev den 
slutliga lösningen.  
[1][9] 

  

 
Fig 10: Compositing av klipp 114. 

 
3.3.3   Compositing av live footage-material 
När bakgrunden var klar och kamerorna match movade återstod det att integrera live 
footage-materialet. Detta var inte en svår teknisk uppgift då utmaningen låg mer i det 
estetiska. Fokus lades på de visuella byggstenarna för att få alla element att upplevas 
som de befinner sig i samma värld. 

 
Först byggdes ett fungerande nodträd. På den färdiga bakgrunden lades live footage-
materialet med hjälp utav en merge-nod som har operationen over. Live footage-
materialet som läggs på består utav två sammansatta bildsekvenser. Den ena innehåller 
de utmaskade skådespelarna och den andra en bit av originalfotot. En mask appliceras 
till bildsekvensen som innehåller originalfotot. Masken består av en roto som skapats 
med en polygon nod. Den omfamnar området där skådespelarnas fötter möter marken 
och snön runtomkring. Den ges även en mjuk kant, genom att öka soft edge attributet på 
polygon noden. Då avtar maskens värde med avståndet från dess kant. På denna 
bildsekvens läggs den bildsekvensen som innehåller de utmaskade skådespelarna. När 
till sist den sammansatta bildsekvensen läggs på den renderade 3d-compen är grunden 
klar. Se fig 11. 
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Fig 11: Livefootage compositing. 
 
När den grundläggande compen var klar återstod det att justera materialet tills det såg 
bra ut. Detta steg är bra att lägga lite extra tid på då det verkligen lönar sig. Fokus låg på 
de visuella byggstenarna, hur saker upplevs i vekligheten. Men samtidigt finns det 
många begränsningar för vad som går att åstadkomma i ett compositingprogram. Om 
ljuset på live footage-materialet borde kommit från en annan vinkel för att stämma 
överens med bakgrunden finns det olika lösningar. Det hade varit nödvändigt att skapa 
en 3d-kopia av skådespelarna som ljussatts och renderats i ett 3d-program. Denna 
lösning skulle troligtvis ge ett bra resultat men är även väldigt tidskrävande. Arbetet 
begränsades till 2d för att hitta mer tidseffektiva sätt som fortfarande gav ett bra 
resultat. 
Då det inte är möjligt att justera ljusets position i endast compositingprogrammet lades 
fokus på färgvärdena i bilden. De två huvudsakliga justeringarna som arbetas med är 
först färgernas value och sedan dess hue och saturation. Vid justering av value matchas 
livefotage materialets mörkaste och ljusaste värden mot bakgrundens mörkaste och 
ljusaste värden. Detta resulterar i att ljusstyrkan på ljuset som träffat skådespelarna 
stämmer med ljuset i bakgrunden samt att de filmats med samma kamerainställningar. 
Sedan kontroleras färgerna på live footage-materialet. När live footage-materialet är 
filmat med gult ljus har skådespelarna färgats av detta. 3d-scenen påverkas av det blåa 
ljus den ljussatts med och det bör att även skådespelarna. I sin tur justeras deras hue 
och saturation. 
Under justeringen av färgvärdena används ett material som finns representerat i båda 
bildsekvenserna. Detta material har en viss lokal färg. 
Nu justeras färgerna så materialet på de två bildsekvenserna har samma färg för att 
matcha ljusförhållandena. Det ger en viss säkerhet i att de andra färgerna i de två 
bilderna stämmer någorlunda överens med varandra. Det eftersom ljuset som träffar 
ytorna är detsamma som träffar de övriga ytorna i bilden. [1]  
 
Då det fans snö i båda bilderna användes tekniken att jämföra den lokala färgen. Först 
justerades värdena med en color curves-nod vars input kopplas till live footage-
materialet. En color curves-nod används eftersom den ger väldigt bra kontroll över 
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värdena med en kurva. Sedan används en color corect-nod för justering av bildens 
saturation och hue 
 
För att de skulle matchas mer med miljön så behövde de slagskuggor som träffar 
marken eftersom träden i bakgrunden har det. Olika tekniker testades för att skapa dem. 
Först testades att rota skuggorna, vilket tog för lång tid. Sedan att duplicera bilden med 
skådespelarna och förvränga kopian. Förhoppningarna var att kunna skapa en mask 
som följde dem och deras rörelser på marken. Detta fungerade inte heller utan väldigt 
mycket mer arbete med kompletterande rotos behövdes. Då ingen lösning hittades 
förstärktes skuggan mot snön på live footage-materialet med en color curves-nod som 
ökade kontrastren. 
 

 
Fig 12: Färgjusteringar av live footage. 

 

3.3.4   Lightwrap 
För att få ännu lite mer realism så skapades en lightwrap på skådespelarna. 
En lightwrap kan användas för att visualisera en kameraeffekt som både skapas i 
kameran och upplevs i verkligheten, samt boundce light. Kameraeffekten fungerar på så 
vis att den låter bakgrunden blöda in på förgrundsobjekten. Den sker i verkligheten då 
ljuset från objekt bakom objektet i förgrunden bryts över deras kant. Att använda den 
som boundce light är även effektivt då objekts färger blöder in över andra i närheten.  
Det användes som en kameraeffekt eftersom boundce light i scenen skulle bestå av vitt 
ljus då skådespelarna står på snö. Och att för att återskapa enfärgat boundce light 
behövs ingen lightwrap. Fördelen är att den ger olika färger från bakgrunden på ett 
effektivt sätt. [1] 
 
I vissa program finns det en nod som skapar en färdig lightwrap-effekt. I fusion som 
användes finns det ingen så en egen byggdes. Även i andra program som har en inbyggd 
lightwrap-nod går det att skapa en egen funktion för att ha mer kontroll över den. 
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För att skapa en lightwrap-effekt kopplas de maskade skådespelarna till en matte 
control-nod där alfan bluras. Sedan kopplas den blurade alfan och original-alfan till en 
matte-control nod. Där subtraheras den blurade alfan från original-alfan och blir då en 
alfa bestående av en blurad kant. Denna blurade kanten används som mask for en merge 
nod. Med merge-noden läggs en blurad variant av bakgrunden på klippet. När den 
skapade alfan nu används som mask så läggs den blurade bakgrunden bara över 
kanterna på skådespelarna och avtar inåt från kanten. Detta ger då en illusion av 
färgblödning av bakgrunden på förgrunden. Se fig 13. 
Denna effekt kan även byggas på för att få mer kontroll över vart färgblödningen sker. I 
en bild skapad i en kamera är färgblödningen starkare där bakgrunden är ljus. Detta 
återskapades i lightwrap-effekten då det ger mycket realism. 
Det gjordes genom att använda en luminans baserad keyer på bakgrunden som maskade 
ut de ljusaste områdena i bilden. Denna mask multipliceras sedan med masken som 
anger vart lightwrapen ska verka. Då får den mer verkan där bakgrunden är ljusare. 
 

 
Fig 13: En lightwrap´s nodträd. 
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4 Resultat 
Resultatet utav klippen som compat ses i fig 14 – 19. 
 

 
Fig 14: klipp 88 resultat. 

 

 
Fig 15: klipp 98 resultat. 
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Fig 16: klipp 105 resultat. 

 

 
Fig 17: klipp 107 resultat. 
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Fig 18: klipp 114 resultat. 

 

 
Fig 19: klipp 117 resultat. 
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Despot film 
Arbetet på Despot film har varit väldigt kreativt. Att produktionen inte är planerad i 
detalj skapar delaktighet i planeringen vilket ger ett visst ansvar som är engagerande. 
Att arbeta efter en regissörs mål har varit bra för filmen. Det har inte varit prioriterat att 
till exempel ett visst 3d-element är helt perfekt. Så länge det finns där är det bra då det 
behövs för att berätta det man vill. 

 
Rotoscoping & keying av skådespelare i klipp 112 
Green screenen keyade Miko Laciz i programmet adobe after effects med keyern 
Primatte. Övrigt arbete skedde i Nuke där skådespelarna rotoscopades då de springer 
utanför green screenen. Med rotos kompletterades sedan maskerna för green screenen 
och snön. Snön keyades med både keyer och keylight. Det hade varit bra om mer 
material hade keyats vilket troligtvis är möjligt men tagit längre.  
Eftersom skådespelarnas kontur återskapas är det viktigt att masken ges motionblur. 
Det ger ett mer realistiskt resultat då det finns i live footage-materialet. Motionblur 
hjälpte i detta fall även till med att täcka upp vissa brister i rotoscopingen då de 
blurades. Resultatet av rotoscoping och keying kan ses på fig 3. 

 
3d-compositing 
För bakgrunden till klippen användes en 3d-comp. Compositingprogrammet fusion 
användes och 3d-objekt renderades i maya. I fusion byggdes 3d-scener upp av plan som 
texturerades med dessa renderingar. 
3d-compen bestod av 4 delar. Den första, grund-passet, renderar grund planet. Den 
innehåller grundplanets geometri och belyses för att formerna skall framträda. Eftersom 
det belystes renderades det inte i objekt-passet. Objekt-passet består av alla plan som 
texturerats med de renderade objekten, främst träd. Detta pass renderar även en Z-
kanal. Den tredje compen innehöll dimman som renderades separat. Det fjärde passet, 
skugg-passet, består av plan som placerats vid planen i objekt-passet och sedan 
texturerats med respektive plans textur. Planen som renderades i skugg-paset och de 
som renderades i objekt-passet hade translationen kopplad till en traslation nod. Sedan 
är de planen i skugg-passet riktade mot ljuset och de i objekt-passet mot kamerorna.  
De visuella byggstenarna var beroende främst av z-kanalen och ljuset. Z-kanalen 
användes för att skapa luftperspektiv. Det fungerade bra för att förstärka skalan i scenen 
genom at ge miljön atmosfär. 
Att ljussätta i 3d-compen gav en flexibel kontroll över skuggorna. Mycket tid lades på att 
få dess färg och riktning rätt. Både i relation till de renderade bilderna och live footage-
materialet. Att trädens imageplanes i skugg passet var riktade mot ljuset hjälpte mycket 
för att illustrera trädens 3d-form. Att skapa en setup för träden fungerade bra då deras 
placering och rotation skedde automatiskt. Det underlättade det kreativa arbetet med 
att skapa en bra layout. 
 
Att använda sig av 3d-comp av denna variant är för mig en ny teknik som jag tycker har 
passat projektet med tanke på hur tidseffektivt det är. Klippen bestod utav många 
frames, och ju fler frames ju mer tid sparas då varje frame går snabbare att rendera. 
Detta projekt lämpar sig även för tekniken då miljöerna tillåter flera klipp att dela comp-
setup. Den korta renderingstiden tillåter förändringar i bakgrundens layout även senare 
i poduktionen vilket ger mycket kreativ frihet. Att himmeln var 2d och inte ingick i 3d 
compen gjorde det enklare att redigera den då 3d-compent inte behövde renderas. 
En nackdel med denna teknik är då en kamera rör sig för mycket det syns hur objekt 
egentligen är plan. Men eftersom kamerarörelserna är deskreta var den effekten så liten 
att fördelarna vägde över. 
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Matchmoving 
Klipp88 matchmovades i autodesk matchmover med funktionen autotrack.  
Resultatet blev relativt bra och det gick väldigt mycket fortare än mer exakta metoder.  
För klipp 114 stabiliserades live footage-materialet med flickan av Miko Lazic i 
programmet Moca Pro. Sedan kopplades bildsekvensen med pojkarna till en 3d merge-
nod som renderades med en animerad kamera. Animationen liknade rörelserna på den 
kamera som filmar flickan. Samma kamera renderar den övrig 3d compen och på så sätt 
blev pojkarna matchmovade. 
Vid matchmovingen av klipp 114 hjälpte det att inte flickans fötter syns där de rör 
marken. Om de varit synliga hade en exakt matchmovad kamera för att rendera 3d 
compen varit nödvändig. Hon skulle annars se ut att glida omkring på marken.  

Compositing av livefootage 
För att integrera live footage-materialet i den renderade 3d-bakgrunden användes en bit 
av den filmade snön som fick tona ut i bakgrundens snö. På det som kvarstod av den 
filmade snön lades de maskade skådespelarna innan resultatet lades på bakgrunden. 
Live footage-materialet matchades sedan med bakgrunden genom att jämföra 
färgvärden på snön.  Den skulle ha samma färg i live footage-materialet och bakgrunden. 
Först justerades värdena för att matcha ljusets styrka på live footage-materialet. Sedan 
justerades hue och saturation för att matcha färgen på ljuset. 
Det var en bra metod att använda sig av lokal färg för att matcha ljusförhållandena. Utan 
ett objekt som fanns representerat i båda bilderna så hade det genast blivit svårare. 
 
Lightwrap 
Lightwrapeffekten skapades genom att bygga en mask som isolerade kanterna på 
skådespelarna. Den användes för att merga en blurad version av bakgrunden på 
compen.  För att göra effekten lite bättre så användes en luiminance keyer på 
bakgrunden. Masken från luminance keyern multiplicerades med lightwrap-masken för 
att förstärka de ljusa områdenas färgblödning.  
Lightwrapen gav mycket bra kontroll då den var handbyggd. I andra program finns det 
automatiserade versioner men det kan även där vara värt att bygga en egen för mer 
kontroll. 
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5 Diskussion 
 
Under arbetet har jag fått en inblick i hur det är att arbeta på ett projekt tillsammans 
med en regissör. En stor skillnad från mina tidigare arbeten under studietiden är att 
berättelsen varit i fokus. Filmen och alla element som behövs för helheten har 
prioriterats. Kvaliten på grafiken och effekter har då varit sekundär eftersom vi 
prioriterat kvantitet av grafik och filmen före. Detta har i och för sig varit bra för 
slutresultatet av filmen som film i helhet. Men mitt mål har ju varit att skapa grafik med 
så hög kvalitet som möjligt. Det målet har fått sättas åt sidan då det är regissörens mål vi 
arbetat mot. Det har dock varit en nyttig erfarenhet för mig att arbeta efter en regissörs 
vision. Det har gett mig nya insikter som hur viktig berättelsen är då man vill beröra 
publiken när man skapar film. 
 
Under den första tiden på projektet hade jag inte en klar bild av var jag skulle lägga 
ribban på kvalitén av grafiken. Detta för att jag trodde att kvantiteten av grafik inte var 
lika viktig som kvalitén. Därför lade jag mycket tid på vissa uppgifter i början då jag ville 
nå ett bra resultat. Denna tid hade jag kunnat använda bättre om ribbanlagts på rätt nivå 
från början. Jag antar att detta är något man lär sig med tiden då det varit en ny 
erfarenhet för mig att komma in i ett påbörjat projekt.  
 
Resultatet av maskingen utav klipp 112 blev bra om man ser till vilken nivå jag la mig 
på. Om det varit ett högre krav på slutresultatet hade masken behövt förbättrats då 
resultatet inte blev perfekt. Men det hade tagit mycket mer tid då det är en väldigt 
tidskrävande process. En bra mask är viktigt för ett bra slutresultat. Och det finns inte 
några genvägar för att täcka upp brister i en dålig mask senare i processen. Det enda 
sättet att täcka upp dessa brister är att maska dem. Ett undantag är dock att man ibland 
kan täcka upp bristerna med motionblur. Men det fungerar endas i de klipp då objektet 
man maskar rör sig väldigt snabbt. 
Filmningen av green screenen har visat sig vara väldigt viktig för resten av processen 
och slutresultatet. Jag har upptäckt hur mycket extra efterarbete och tid ett dåligt 
material kräver. Det filmade materialet vi har arbetat med i detta projekt har i vissa fall 
varit ganska dåligt. Mycket tid har gått till att rotoscopa klipp som inte fungerat att keya 
tack vare ljussättningen av green screenen. Man kan fundera över ifall man hade tjänat 
på att lägga mer resurser på filmningen än att behöva efterarbeta materialet så mycket 
som det gjorts. Jag tror att om slutresultatet varit viktigare hade det behövts bättre live 
footage material. Men det beror ju på vad som kostar mest, att filma eller att rotoscopa. 
 
Att använda sig utav 3d-compositing i den utsträckning som vi gjort ger en del 
artefakter. Det går t.ex. inte att få det korrekta ljuset som vid rendering i ett 3d-program. 
Man kan rendera kastskuggor men dessvärre inte t.ex. ambient occlussion. Därmed 
saknas den viktiga kontaktskuggan mellan träden och snön. Dessa kan man troligtvis 
återskapa med olika mer manuella tekniker i compositing programmet. Men det tar 
troligtvis mera tid och då försvinner lite av poängen med att använda 3d-comp. Man får 
inte heller samma exakta perspektiv på objekten då de bara består av plan och inte har 
någon form. Man missar de paralaxet mellan olika delar av ett objekt som ger dess 
perspektiv och djup. Men med tanke på projektets ribba för kvaliteten på grafiken 
tycker jag ändå att resultatet har levt upp till målen och att det var rätt arbetsmetod. 
 
Överlag har jag har fått en klare bild av processen och hur de olika delmomenten 
påverkar varandra. Det finns fortfarande många tillvägagångssätt som jag inte har 
använt mig utav. Men ju fler jag använder, ju fler eventuella för och nackdelar kan jag se 
med andra oprövade metoder. 
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Under projektet har jag varit medveten om de visuella byggstenarna när de applicerats i 
materialet. Detta har gett mig insikt i vikten av att förstå hur de fungerar. Man kan förstå 
hur man skapar något i ett compositingprogram men man måste förstå de visuella 
byggstenarna för att förstå vad man egentligen skapar. Kan man dem så vet man hur 
något ska se ut och då även vad man ska ha som mål, vad som är ett bra resultat. 
Under projektet har det slagit mig hur mycket som handlar om pixlarna och dess värden. 
Jag har arbetat med pixlarnas färger för att justera ljuset och kameraeffekter. 
Jag anser att ljuset och färgerna får live footage materialet och renderingarna att se ut 
att befinna sig i samma värld. Kameraeffekterna får dem att upplevas som de vore 
filmade med samma kamera. 
Den viktigaste byggstenen enligt mig är ljuset. Det kan vara svårt att justera på de redan 
renderade 3d-elementen samt live footage materialet. Det enda man egentligen kan 
kontrolera är pixlarnas värden och inte ljusets styrka eller riktning. Man får då försöka 
använda sig utav färgvärdena för att försöka justera ljusets färg och styrka. Men hänsyn 
borde tagits till ljuset då man filmade live footage-materialet samt när man renderade 
objekten till 3d-compen. Nu när ljuset träffar skådespelarna från en riktning justerade 
jag ljuset i 3d-compen efter det. Men då kan skuggsidan på en gran vara på fel sida tack 
vare ljussättningen i maya. Detta går endast att justera genom att rendera objekten med 
en ny ljussättning. Så man måste hela tiden ha en klar bild över slutresultatet så att alla 
delar fungerar tillsammans i slutändan. 
Kameraeffekterna har jag insett är mycket viktiga under projektets gång. Målet var att 
lägga till dessa effekter på 3d renderingarna för att matcha kameraeffekterna i live-
footage materialet. I detta projekt har jag skapat en lightwrapeffekt men det finns 
många fler. De kommer förhoppningsvis att skapas senare i projektet och då ge ett 
bättre slutresultat. 
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