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Förord 
 
Frågeställningen för detta examensarbete är om rörelseinmätning (Eng. Motion 
Capture/Mocap) med Microsoft Kinect är ett fullgott alternativ till existerande 
rörelseinmätningssystem för animation inom film, reklam och datorspel. 
 
Examensarbetet utfördes vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) där jag avslutar mina 
tre år av studier på utbildningen Datorgrafik. Under de sista månaderna av 
utbildningen gjorde jag mitt examensarbete på Important Looking Pirates (ILP) som 
är ett ”special effects”-företag i Stockholm som arbetar inom film, reklam och 
datorspel.  
 
Jag skulle vilja tacka ILP för att ha gett mig möjligheten att göra detta 
examensarbete. Ett stort tack även till Stefan Andersson, ansvarig för 3D-
avdelningen på ILP för mentorskapet under detta projekt samt Arash Vahdat, 
kursvägledare på LTU samt resten av personalen på Luleå Tekniska Universitetet.  
 
 
Mikael Boman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
I detta examensarbete kommer jag att undersöka tre faktorer vid användningen av 
Microsoft Kinect i produktion: 
 

 Fördelar och nackdelar med att använda rörelseinmätning med Microsoft 
Kinect i jämförelse med Qualisys 
 

 Vilka sorters rörelser som Microsoft Kinect klarar av att registrera samt 
tidsåtgången för att bearbeta rörelseinmätningen  
 

 Slutligen analyseras även om Microsoft Kinect kan användas för produktion i 
3D-industrin professionellt  

 
Syftet med rapporten är att få en djupare förståelse för möjligheterna att använda 
Microsoft Kinect i produktion. 
 
Metoden jag använde mig av för att göra undersökningen var att spela in liknande 
rörelser med både Microsoft Kinect och Qualisys och undersöka möjligheter och 
begränsningar med Microsoft Kinect i samband med rörelseinmätningen av de olika 
rörelserna.  
 
Det visade sig tidigt i arbetet att det fanns begränsningar med att använda Microsoft 
Kinect för att registrera rörelsedata. Däremot drog jag slutsatsen att rörelser som 
inte är komplexa som till exempel ”tomgång” och ”vinka” kunde registreras 
framgångsrikt i produktion.  
  



 

 

Abstract 

In this essay I will examine three factors in the use of Microsoft Kinect for 
production: 
 

 Advantages and disadvantages of using motion measurement with Microsoft 
Kinect compared to using Qualisys 

 

 What kinds of movements Microsoft Kinect will be able to capture and the 
time required to process the motion measurement 

 

 Finally I have analyzed if Microsoft Kinect can be used for production in the 
3D industry professionally 

 
The aim with the report is to gain a deeper understanding of the possibilities for 
using Microsoft Kinect in production. 
 
The method I used to do the survey was to record similar movements with Microsoft 
Kinect and with Qualisys and to explore the possibilities and limitations of Microsoft 
Kinec during movement measuring of the different movements. 
 
Early in the work the limitations of using Microsoft Kinect for recording movement 
data became apparent. However I concluded that uncomplicated movements such 
as “idle” and “wave” could successfully be recorded in production. 
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1 Ordlista 
 
 
1. Rig   Kontroller som styr lederna i 3D riggen.  
   
2.Joint   En led i en 3D rigg 
 
3.Skelett Alla leder utplacerade hos karaktärer/objekt kallas skelett. 

Lederna placeras på de delarna där karaktären/objektet ska 
kunna böja/rotera sig (som t.ex. axlar och knän).    

   
4.Mocap   Förkortning för Motion Capture 
 
5.Rörelsedata Den Data som generas från rörelseinmätningen med ett 

Motion Capture system.  
 

6.Animation  Rörelse över tid 
 
7.Keframe     
Animation  Animation för hand, att definiera rörelse genom att sätta 

nyckelposer vid olika tidpunkter och sen interpolera mellan 
dessa. 

   
8.Frame En enskild stillbild som visas på en skärm. Flera bilder på rad 

skapar representationen av film och data spel. 
 
9.FPS    Bild per sekund 
 
10.T – Pose   Bas position på en stående karaktär med båda armarna        
   horisontellt utåt   
 
11. Autodesk Maya 3D program som ger användaren möjlighet att skapa allt 
   från animationer och special effekter till reklam, film och  
   spel 
 
12.ILP   Förkortning Import Looking Pirates 
 
13.Qualisys  Svenskt Motion Capture system  
 
14.Bake Keys Funktionen ”bake keys” gör så att 3D programmet går igenom 

en hel animation och sätter en key för varje frame även där 
ingen data finns.    

 
15.FBX  3D utbytesformat som kan användas vid export från program
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2 Inledning 
 

2.1 Introduktion och Bakgrund 
VFX-företaget ILP grundades 2007 och arbetar med produktioner inom främst film, 
reklam samt spel. Det är idag ett av de ledande företagen inom 3D-industrin som 
arbetar utifrån Stockholm, Sverige.  
 
Frågeställningen om Microsoft Kinect är användbart i produktion fanns redan på 
företaget, och när författarens förslag till att skapa en djupare förståelse för 
kamerans möjligheter blev det en naturlig överenskommelse och början till 
sammarbetet med ILP i samband med examensarbetet. 
 
ILP hade i tidigare projekt enbart använt sig av handanimation i produktion för sina 
karaktärer. Ett exempel på detta som visade sig vara mycket tidskrävande var arbetet 
på serien Crossbones (producerat av NBC).  
 
För kommande projekt så var ILP intresserade av att se möjligheterna att använda 
Microsoft Kinect för att spela in Motion Capture för karaktärer som inte kräver 
särskilt hög detaljnivå eftersom dom skulle placeras långt ifrån kameran.  I så fall 
skulle det vara möjligt att ersätta manuellt arbete med en billig rörelseinmätning för 
dessa animationer vilket skulle kunna bidra till lägre produktionskostnader och öka 
företagets effektivetet.  
 
Möjligheterna att registrera rörelser har förbättrats avsevärt hos Microsoft Kinect 
och är därför anledningen till denna undersökning.  
 
Under perioderna med praktiska tester användes teknisk utrustning på Luleå 
Tekniska Universitet, campus Skellefteå. 
 

2.2 Frågeställning 
 Kan rörelseinmätning med Microsoft Kinect skapa relativt likvärdiga resultat 

som med Qualisys? 

 Vad har Microsoft Kinect för fördelar och nackdelar med rörelseinmätning till 
skillnad från Qualisys?  

 Vilka likheter och skillnader fanns det mellan arbetsprocesserna för de båda 
systemen? 

  



 

 4 

2.3 Syfte 
Detta examensarbete riktar sig mot att undersöka möjligheter och begränsningar 
med att använda Microsoft Kinect för produktion i jämförelse med Qualisys. 
 
Syftet är att få en djupare förståelse för möjligheterna med att använda Microsoft 
Kinect i produktion.    
 

2.4 Problembeskrivning 
De eventuella faktorer som kan påverka resultatet är bland annat att Microsoft 
Kinect har ett begränsat synfält vilket kan göra att vissa rörelser blir svåra att 
registrera. Författarens initiala funderingar är om detta kan resultera i problem när 
basrörelser innefattar 360 graders rörelseomfång eller när hastigheten på rörelsen 
ökas.  
 

2.5 Avgränsningar 
ILP var intresserade av fem specifika rörelsemoment som testades. Dessutom 
testades ytterligare två typer av rörelser som infördes för att testa gränserna med 
Microsoft Kinect. De rörelser som undersöktes nämns i arbetets metod. 
 
Programen som har använts under projektets gång är Autodesk Maya, Autodesk 
Motion Builder, iPi Recorder och iPi Mocap Studio. Valet av programvaror baseras på 
det som kan anses vara industristandard för produktion av animation baserat på 
rörelseinmätning. 
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3 Teori 

3.1 Motion Capture 
Motion Capture är ett verktyg som kan användas under preproduktion av karaktärer 
för att mäta rörelser hos en skådespelare med hjälp av t.ex. kameror. Andra metoder 
att mäta rörelser är användning av t.ex. piezoelektrisk, magnetisk och radiofrekvent 
utrustning. Dessa rörelser kan då i produktion appliceras på 3D karaktärer för att 
skapa animationer[1].   

3.2 Microsoft Kinect 
Microsoft Kinect är en kamera som har funktionen av att kunna urskilja en 
skådespelare i ett rum. Microsoft Kinect gör detta genom att skicka ut ett infrarött 
laser prickmönster i hela rummet. Detta mönster uppfattas sedan av sensorn som 
analyserar prickmönstret av den infraröda lasern, vilket i sin tur skapar en ”depth 
map”. Det som är närmare i denna depth map blir skarpare och det längre bort 
suddigare, vilket gör att Microsoft Kinect kan urskilja skådespelaren. Med hjälp av 
den data som samlats in från den depth map som kalkylerats kan Microsoft Kinect 
beräkna och placera ut ben till det digitala skelettet[2]. 

3.3 Qualisys 
Qualisys är ett Motion Capture system där mellan 4 och 32 kameror är 
sammankopplade och styrs med hjälp av en dator. Kamerorna placeras ut med ett 
jämnt mellanrum runt om skådespelaren och riktas mot platsen där rörelserna skall 
utföras. Kamerorna spelar in markörerna som reflekteras alternativt ger ifrån sig ljus 
med en hastighet mellan 30 till 2000 bilder i sekunden[3].  
 
Inför mätningarna tar skådespelaren på sig en dräkt som är anpassad för att enkelt 
kunna fästa markörer på. Markörerna placeras ut så att man så effektivt som möjligt 
kan mäta in alla vinklar för rörelserna som ska utföras.  
 
Om få kameror registrerar en markör under en rörelseinmätning på grund av att den 
t.ex. skyms av ett föremål eller går utanför bild så kan inte markörens position 
bestämmas. Det medför att det blir ett glapp i mätdata under den tidsperioden [3]. 
 
För att registrering av rörelsedata ska kunna genomföras behöver Qualisys genomgå 
en så kallad kalibrering.  
 
För att genomföra en kalibrering används en stav (se bild 1) med markörer där 
markörernas relativa avstånd är kända. Genom att en person går runt och roterar 
samt förflyttar staven kan kamerorna skapa relativa X,Y och Z värden. För att 
definiera origo används en platta som placeras i centrum av kamerorna under tiden 
stavrörelserna genomförs.  
 
Kalibreringen definierar i slutändan koordinatsystemet där punkterna (markörerna) 
registreras under rörelseinmätningen. Under kalibreringen bestäms kamerornas 
placering relativt varandra, samt origos position, varpå koordinatsystemet kan 
definieras. Varje punkts position kan därefter bestämmas i koordinatsystemet om 
två eller fler kameror ser punkten(4).  
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Bild 1 – Exempel på kalibrering innan rörelseinmätning med Qualisys. 

3.4 Autodesk Motion Builder 
Autodesk Motion Builder är ett 3D-animationsprogram som kan användas för att 
hantera rörelsedata.  
 
För att hantera rörelsedata i Autodesk Motion Builder använder man en så kallad 
Actor. En Actor är en representation av en människa med skalbara kroppsdelar som 
placeras för att passa registrerad rörelsedata.   
 
Rörelsedata för markörerna placeras i en markörgrupp, som sedan kopplas till en 
Actor enligt hur de fysiskt placerats på rörelseskådespelaren inför mätningarna.  När 
all rörelsedata är placerad och en Actor är aktiverad följer denna Actor rörelserna 
och man får fram en animation i 3D(5).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 – Rörelsedata placerad på en Actor i Autodesk Motion Builder, som i sin tur 
används för att driva animationen till en 3D-karaktär. A) Rörelsedata B) Actor C) 3D-

karaktär. 
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3.5 Human IK 
Human IK är den standardrigg och skelettmodell som används i Autodesk Motion 
Builder. Human IK har en mängd inbyggda funktioner som kan hjälpa animatörer att 
städa upp rörelsedata. En funktion är t.ex. att överföra animationer mellan olika 
karaktärer. Human IK finns också med i Autodesk Maya vilket ger möjligheter att 
dela karaktärer baserat på en Human IK mellan Autodesk Maya och Autodesk 
Motion Builder under arbetets gång(6).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 – Human IK rigg i Autodesk Maya 
 

3.6 iPi Recorder och iPi Mocap Studio 
iPi Recorder och iPi Mocap Studio är två program utvecklade av iPi Soft som används 
för att registrera rörelser med Microsoft Kinect. 
 
För att kunna registrera rörelseinmätning används iPi Recorder där man börjar med 
att analysera rummet utan några rörliga objekt i bild. Detta görs för att programmet 
senare under rörelseinmätningen lättare ska kunna spela in rörelser(7).  
 
Under rörelseinmätningen registreras mätdata i iPi Recorder och bearbetas sedan  i 
iPi Mocap Studio, där rörelsedata appliceras som ett punktmoln på en Actor, detta 
för att kunna hantera animationerna i 3D.  
 
Resultatet man får ut från iPi Mocap Studio kan skickas vidare för fortsatt arbete i 
Autodesk Motion Builder och Autodesk Maya, detta för att förfina animationerna 
ytterligare. 
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4 Metod och Genomförande 
 

4.1 Basrörelser och extra rörelser 
För att kunna besvara de nämnda frågeställningarna spelades ett antal förbestämda 
rörelser in med Microsoft Kinect och Qualisys. 
 
För den första rörelseinmätningen spelades ett visst antal basrörelser in som var 
efterfrågade av ILP, dessa basrörelser omfattade:  
 

 Plocka upp ett objekt (skådespelaren plockar upp ett tungt rep samt en tung 
låda) 

 

 Gå i en framåtriktning (Skådespelaren går i profil från punkt A till punkt B i en 
rak riktning) 

 

 Tomgång (Skådespelaren står still på stället och utför lugna rörelser) 
 

 Röra sig fort (Skådespelaren går i ett högt tempo från punkt A till punkt B) 
 

 Vinka (Skådespelaren står stilla medan han höjer höger arm och vinkar mot 
kameran) 

 
Utöver ovanstående basrörelser testades ytterligare två stycken rörelser för att få 
fram en bättre analys av vad Microsoft Kinect kunde prestera, dessa rörelser 
omfattade: 
 

 Extrem/snabb rörelse (Skådespelaren står på stället och ostrukturerat rör på 
alla extremiteter i häftiga rörelser) 

 

 Stå bakom objekt (Skådespelaren går fram till en stol och ställer sig bakom 
den så benen skyms) 

 
Nedan följer metoden och tillvägagångssättet för de två olika rörelseinmätningarna 
med Microsoft Kinect och Qualisys.  

4.2 Microsoft Kinect – Registrering av rörelsedata 
Inför rörelseinmätningen med Microsoft Kinect användes ett källarrum på Luleå 
Tekniska Universitets campus i Skellefteå. Anledningen till att detta rum användes 
var att Microsoft Kinect ger ett sämre resultat i rum med direkt solljus(8). Ytan som 
användes för att spela in på var 2x2m. Microsoft Kinect v2 var den modell som 
användes vid rörelseinmätningen med en upplösning på 512 x 424 pixlar och en 
bildfrekvens på 30fps. Under rörelseinmätningen användes gröna dukar i 
bakgrunden vilket skapade en bra kontrast mot skådespelarens svarta klädsel. 
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Bild 4 - Rummet där rörelseinmätningen med Microsoft Kinect genomfördes 
 

4.2.1 iPi Recorder, rörelseinmätning med Microsoft Kinect 
Efter att förberedelserna inför rörelseinmätningen var klara och datorn var 
uppkopplad så analyserades rummet med iPi Recorder. För att få ut hög kvalitet från 
analysen förflyttades alla statiska objekt bort från synfältet hos Microsoft Kinect 
kameran så att endast de gröna dukarna syntes i bild. Anledningen till detta är att iPi 
Recorder lättare ska kunna urskilja skådespelaren i bild(9). 
 
Efter att analysen var klar, spelades de rörelser in som skulle undersökas. Detta var 
en snabb process, då det endast tog någon minut att spela in varje rörelse. 
 
Före start av varje rörelseinmätning stod skådespelaren i en T-Pose, anledningen till 
detta är att den Actor som används är placerad i en T-Pose i iPi Mocap Studio.   
 

4.2.2 iPi Mocap Studio, behandling av rörelsedata 
Efter att rörelseinmätningen med Microsoft Kinect var färdig sparades alla mätdata 
och skickades vidare till iPi Mocap Studio. Utöver det tredimensionella mätdatat som 
skapades från rörelseinmätningen så sparades även ett videoklipp i färg. Detta kom 
till stor användning då det blev tydligare vilka rörelser som genomfördes. 
 
För att få min Actor i iPi Mocap Studio att styras av det registrerade mätdatat från 
rörelseinmätningen placerades min Actor (se bild 5) efter punktmolnet. Denna 
process genomfördes genom att förflytta, ändra storlek och längden hos 
kroppsdelarna till min Actor så att den anpassade sig till punktmolnet.  
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Bild 5 – Till vänster visas min rosa Actor och punktmoln i T-pose vid en 
startscen i iPi Mocap Studio. Till höger har min Actor därefter placerats i 

punktmolnet. 
 
Efter att min Actor placerats på startpositionen i punktmolnet användes kommandot 
”refit pose”, vilket gjorde att den fäste sig till punktmolnet. Nästa steg var att tracka 
rörelsen framåt i klippet. Kommandot tracka gjorde så att min Actor matchades till 
punktmolnet i varje bildruta i klippet, resultatet blev att den styrdes av punktmolnet 
(9) i realtid. Vid de delar av animationen där en viss kroppsdel slutade följa efter 
punktmolnet genomfördes en manuell placering av den delen av min Actor för att 
sedan genomföra en ny track, vilket gjorde att artefakter kunde korrigeras. När nu 
hela min Actor följde punktmolnet filtrerades mätdata för att jämna ut de 
högfrekventa variationerna i positionsbestämningarna. Variationerna i mätdata 
resulterade i skakningar i modellen och en filtrering medförde en jämnare rörelse. 
Efter att bearbetningen av animationen var klar kunde animationerna exporteras ut 
som en FBX till Autodesk Motion Builder för fortsatt arbete.  
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Bild 6 – Exempel på en animation i iPi Mocap Studio där min blåa Actor följer 
det skapade punktmolnet från iPi Recorder. Bakom min blåa Actor syns 

originalvideon från rörelseinmätningen. 

4.3 Qualisys – Registrering av rörelsedata. 
För rörelseinmätningen med Qualisys användes ”Arenan” på Luleå Tekniska 
Universitets campus i Skellefteå, vilket är en stor rund och rymlig sal. Arenan gjorde 
det möjligt att spela in på en yta av 4x4 meter. Det Motion Capture system som 
användes var Qualisys, med en upplösning på 1280x1024 pixlar och en bildfrekvens 
på 500fps. 
 
För detta arbete användes åtta kameror utplacerade i en cirkelform som 
sammankopplades till en dator, därefter genomfördes en kalibrering. Efter 
kalibreringen kunde rörelseinmätningen påbörjas.   
 

4.3.1 Motion Capture dräkt 
Till Motion Capture dräkten användes en kombination av Luleå Tekniska Universitets 
egna dräkt och ett extra underställ. 27 markörer placerades därefter på kroppen 
enligt ett mönster som innebar optimal registrering av kroppens rörelser. För att 
testa om markörerna syntes ställde sig rörelseskådespelaren i centrum av 
kamerorna.  
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Bild 7 - Skådespelare iklädd Motion Capture dräkt under rörelseinmätning 
 
 

4.3.2 Autodesk Motion Builder/Autodesk Maya 
I Autodesk Motion Builder började processen med att placera min Actor i det 
importerade rörelsedatat från Qualisys. Efter att min Actor var placerad på frame 1 
intill Mocap punkterna i Autodesk Motion Builder var nästa steg att positionera alla 
punkter mot rätt del i markörgruppen (punkterna för handen placerades intill 
handdelen av markörgruppen för att handen på min Actor skulle styras av de 
punkterna). När alla punkterna var korrekt positionerade aktiverades 
markörgruppen vilket gjorde att punkterna drev min Actor så att den följde 
translationerna hos punkterna.  
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Bild 8 - Till vänster visas min Actor i en T-pose bredvid rörelsedata (de blå punkterna). 

Till höger har denna Actor blivit placerad intill punkterna 
 
När rörelsedata korrekt länkats till translationerna hos min Actor var nästa steg att 
föra över animationerna till ett IK skelett. I Autodesk Maya skapades ett IK skelett 
som senare importerades i Autodesk Motion Builder scenen. Med IK skelettets 
inbyggda funktioner kunde min Actor enkelt styra det importerade IK skelettet och 
rörelserna hos min Actor beräknades sedan som rotationer i det importerade IK 
skelettets leder. När väl rörelserna blivit överförda till IK skelettet så kunde arbetet 
med att bearbeta rörelserna fortsätta i Autodesk Maya. 
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5 Resultat 
I detta examensarbete har ett antal rörelser registrerats med hjälp av Microsoft 
Kinect och Qualisys. Frågeställningen som i detta kapitel besvaras är om 
rörelseinmätning med Microsoft Kinect kan skapa relativt likvärdiga resultat ur ett 
arbetsflödes- och produktionseffektivitetsperspektiv som med ett beprövat 
professionellt system som Qualisys. Bedömningen av resultaten är subjektiva ur 
författarens perspektiv. Resultat, skillnader och tidsåtgång för att bearbeta 
registrerad rörelsedata samt fördelar och nackdelar listas nedan. 
 

5.1 Resultat med Microsoft Kinect och Qualisys 
Nedan presenteras en tabell med de resultat som framkommit från registrering av 
rörelsedata med Microsoft Kinect och Qualisys. Kvaliteten på rörelserna graderas i 
en sifferskala från 1-4.  
 
Valet av kvalitet för varje rörelse är definierade enligt följande faktorer: 

 Hur lång tid det tog att bearbeta registrerad rörelsedata fram till färdig 
animation 

 Hur väl registrerad rörelsedata överensstämmer med originalrörelserna som 
skådespelaren utförde 
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1 = Bra resultat   (det behövdes ingen ytterligare bearbetning) 
2 = Användbart resultat  (efter fortsatt bearbetning) 
3 = Dåligt resultat   (där resultaten knappt gick att bearbeta) 
4 = Icke användbart resultat 
 
Tidsåtgången är beräknad utifrån den tid som krävdes för behandling från 
rörelseinmätning till färdig animation. Uppsättningen och nedmontering av 
Microsoft Kinect tog tio minuter, för Qualisys tog detta fem timmar.  
 
Resultat av rörelsers kvalitet vid registrering av rörelsedata med Microsoft 

Kinect samt tidsåtgång 

Typ av rörelse 1 2 3 4 Tidsåtgång 

(timmar) 

Basrörelser 
Plocka upp ett 

objekt 

   X 5 

Gå i en 

framåtriktning 

  X  5 

Tomgång 

 

X    0,5 

Röra sig fort 

 

   X 5,5 

Vinka 

 

X    0,75 

Extra rörelser 

Extrem/ snabb 

rörelse 

   X 4 

Stå bakom 

objekt 

   X 5 

Resultat av rörelsers kvalitet vid registrering av rörelsedata med Qualisys samt 

tidsåtgång 

Typ av rörelse 1 2 3 4 Tidsåtgång 

(timmar) 

Basrörelser 

Plocka upp ett 

objekt 

 X   2 

Gå i en 

framåtriktning 

X    1 

Tomgång 

 

X    1 

Röra sig fort 

 

X    1 

Vinka 

 

X    0,75 

Extra rörelser 

Extrem/ snabb 

rörelse 

 X   2 

Stå bakom 

objekt 

X    1 
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5.2 Utvärdering av arbetsflödet mellan Microsoft Kinect och Qualisys. 
Under arbetets gång har noteringar gjorts av hur arbetsflödet skiljer sig från 
varandra mellan Microsoft Kinect och Qualisys. Nedan listas de märkbara 
skillnaderna och likheterna inom arbetsflödet: 
 

 Att sätta upp Microsoft Kinect för rörelseinmätning tog tio minuter och 
ingen Motion Capture dräkt behövdes. För att använda Qualisys behövdes 
en Motion Capture dräkt och tiden för att sätta upp systemet uppgick till två 
timmar.  
 

 Kalibreringen av de båda systemen tog lika lång tid, ungefär tio minuter.  
 

 iPi Recorder/iPi Mocap Studio användes för registrering och bearbetning av 
mätdata vid användning av Microsoft Kinect 
 

 För rörelseinmätning och bearbetning av registrerad mätdata med Microsoft 
Kinect används iPi Recorder/iPi Mocap Studio.  

 

 Vid användning av iPi Recorder skapas ett punktmoln efter skådespelarens 
rörelser. Med Qualisys registreras markörerna hos skådespelaren där varje 
registrerad markör representeras i Autodesk Motion Builder.  

 

 En Actor används i både iPi Mocap Studio och i Autodesk Motion Builder där 
möjligheterna att skala och förflytta delar av en Actor finns i båda 
programmen.  

 

 I iPi Mocap Studio placeras en Actor intill punktmolnet till skillnad från i 
Autodesk Motion Builder där en Actor placeras efter de registrerade 
markörerna hos skådespelaren. Därefter genomförs en track i iPi Mocap 
Studio som gör att en Actor följer punktmolnet. I Autodesk Motion Builder 
placeras alla punkter från rörelseinmätningen i en markörgrupp som 
därefter driver den Actor som används.  

 

 För att städa upp registrerad rörelsedata i iPi Mocap Studio ompositioneras 
en Actor där artefakter uppstått och en track genomförs på nytt. I Autodesk 
Motion Builder animeras Actorn för att motverka artefakter.  
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5.3 Utvärdering av resultaten mellan Microsoft Kinect och Qualisys. 
De för- och nackdelar som jag har funnit vid användning av Microsoft Kinect och 
Qualisys listas nedan.  
 
Microsoft Kinect 
 
Fördelar 

 Låg kostnad 
o Ingen Motion Capture dräkt behövs för registrering av rörelsedata 
o Microsoft Kinect är en billig produkt 

 Ingen stor lokal behövs för registrering av rörelsedata 

 Låg tidsåtgång för att skapa lättare rörelser 

 Lätt att transportera 
 
Nackdelar 

 Dålig kapacitet för att registrera rörelsedata när rörelser utförs i ett högt 
tempo 

 Dåliga resultat vid rörelseinmätning i direkt solljus 
 
Qualisys 
 
Fördelar 

 Mer exakta resultat vid registrering av rörelsedata 

 Lätt att spela in rörelser som utförs i ett snabbt tempo 

 Registrerar rörelsedata från en 360 graders vinkel  
 

Nackdelar 

 Hög kostnad 
o Motion Capture dräkt behövs 
o Ett Qualisys system kostar avsevärt mycket mer än en Microsoft 

Kinect 

 Tidskrävande att sätta upp systemet 

 Stor lokal behövs 
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6 Diskussion  
Det är ett känt faktum att ett Motion Capture system som Qualisys är mycket vanligt 
inom 3D-industrin och stabilt vid produktion för de använda rörelserna i detta 
arbete, därför kommer diskussionen framförallt fokusera på för- och nackdelar med 
Microsoft Kinect.  
 

6.1 Reflektion av resultaten 
När produktioner inom VFX industrin görs mot realism, är kvaliteten på det 
producerade materialet mycket viktigt. Utöver detta behöver företagen också jobba 
efter den satta tidsplanen och efter en budget man måste förhålla sig till, vilket 
betyder att om företagen kan använda en annan metod som både ger hög kvalitet på 
materialet och är tidseffektivt att producera så finns det ett stort värde att använda 
den metoden.  
 
Funderingen är om Microsoft Kinect verkligen kan åstadkomma detta, är det en 
produkt som idag kan ses som ett bra alternativ för VFX företagen när det gäller 
kvalitet och tidseffektivitet?  
 
Fördelar som upptäcktes tidigt vid användningen av Microsoft Kinect var att det var 
smidigt att montera upp Microsoft Kinect inför rörelseinmätningen och att spela in 
enklare rörelser (i enklare rörelser ingick ”tomgång” och ”vinka”). Det dessa rörelser 
hade gemensamt var att de utfördes i ett långsammare tempo och att skådespelaren 
var riktad rakt mot kameran. Det behövdes knappt någon bearbetning vilket betydde 
att en animation kunde bli klar på 15 minuter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 9 - Exempel med Microsoft Kinect där rörelsen ”vinka” uppfattades lätt och gick 

snabbt att producera 
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Microsoft Kinect hade problem att registrera rörelser när skådespelaren korsade sina 
armar, roterade sin kropp eller när armarna var för tätt intill varandra. Detta var 
tydligt i rörelser som ”plocka upp ett objekt”, ”extrem/snabb rörelse” och ”stå 
bakom ett objekt”. Anledningen till detta problem var helt enkelt att delar av 
skådespelaren skymdes. Detta resulterade i att när en track skulle genomföras i iPi 
Mocap Studio så kunde inte programmet avgöra vart en Actor skulle följa 
punktmolnet då det fanns för lite information om var de skymda delarna av 
skådespelaren befann sig. Denna typ av problem var mycket svåra att lösa i samband 
med att punktmolnet från iPi Recorder var detsamma genom hela 
rörelseinmättningen, vilket betydde att om en track genomfördes på nytt så kunde 
liknande artefakter uppkomma på grund av bristen på information i punktmolnet.  
 

 
 

Bild 10 - Problemen som uppstod där objekt var placerade framför skådespelaren, 
(benen på en Actor låser ihop sig med varandra bakomryggen) 

 



 

 20 

En av de starkaste anledningarna till att man kan tänka sig vilja använda Microsoft 
Kinect istället för manuell keyframeanimation var tidsfaktorn för att registrera 
rörelsedata för enklare rörelser. Handanimering är tidskrävande och trots att det ger 
tillförlitlig kvalitet i slutresultatet är det kostsamt ur ett ekonomiskt perspektiv vilket 
gör att andra lösningar kan ses som mer attraktiva. Microsoft Kinect kan vara 
tidsbesparande men under denna undersökning visade det sig att 
rörelseupptagningen var så pass dålig att man ändå var tvungen att kompensera 
med ”uppstädning” vilket gör att det i slutändan kan ta lika lång tid att handanimera 
som att använda Microsoft Kinect.  
 

 
 

Bild 11 - Problemen som uppstod där ena armen hos skådespelaren skyms och andra 
armen korsar benet. Artefakterna på benet i detta exempel uppstår på grund av en 

tidigare korsning. 
 
Om man jämför med resultaten från Qualisys så kan man se i bilden nedan ett 
exempel där resultaten blev bättre. I denna rörelse började skådespelaren i T-Pose 
och gick sedan fram till ett bord och vinkade. Av detta exempel kan man dra 
slutsatsen att Qualisys klarade av alla de tre tidigare genomförda Microsoft Kinect 
rörelserna i en och samma animation. 
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Bild 12 - Exempel med Qualisys där rörelsen ”gå i en framåtriktning, vinka och stå 

bakom objekt” uppfattades lätt och gick snabbt att producera 
 

En faktor som kan påverka resultaten av animationerna är hur väl skådespelaren 
syns i bild. Personen som agerat skådespelare i denna uppsats har en lång 
kroppsbyggnad vilket ledde till att hans val av position i förhållande till Microsoft 
Kinect placeringen var begränsad. Avståndet mellan den Microsoft Kinect som 
användes för registeringen av rörelsedata och skådespelaren var cirka 2 meter vilket 
i vissa fall var otillräckligt för att skådespelaren skulle kunna röra sig fullt ut. Detta 
ledde till att många rörelser blev begränsade då skådespelaren ej kunde använda 
hela sitt kroppspann för rörelserna. Något som kunde ökat arbetets trovärdighet var 
om registreringen av rörelsedata med Microsoft Kinect hade gjorts i samma lokal 
som den som användes för Qualisys. Att ha identiska förutsättningar för båda 
systemen som till exempel lokalens utrymme skulle förstås öka precisionen i 
jämförelsen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 13 - Visar exempel där en del av armen inte syns  
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Det som ska tas med i åtanke med metoden som använts i detta arbete är att endast 
en Microsoft Kinect var tillgänlig vid registreringen av rörelsedata. iPi Recorder 
stödjer ett större antal Microsoft Kinect kameror för att kunna registrera rörelsedata 
från flera vinklar. Detta skulle kunna resultera i att de rörelser där många artefakter 
uppstår då delar av skådespelaren skyms skulle kunna filmas från flera vinklar. 
Resultaten i dessa fall borde kunna generera mer kvalitativa animationer som i sin 
tur resulterar i att mindre tid går åt till att städa upp stökiga animationer. Detta hade 
resulterat i mer användbar rörelsedata till punktmolnet för att tracka i efterarbetet i 
iPi Mocap Studio.    
 
Baserat på resultaten som framkommit i detta arbete där Microsoft Kinect levererat 
dåliga animationer har utrymmet för att uppfatta skådespelarens rörelser (t.ex. ”stå 
bakom objekt” rörelsen) varit begränsat till skillnad från vid användning av Qualisys, 
där dessa rörelser uppfattas med hjälp av flera kameror. Saker som kan undersökas 
vidare är om resultaten skulle skilja sig åt om samma rörelser genomfördes med fler 
Microsoft Kinect kameror vid registreringen av rörelsedata och om en större lokal 
skulle kunna påverka resultaten. 
 
En påverkande faktor med detta arbete och dess frågeställningar ligger i 
användningen av Microsoft Kinect som rörelseinmätningsinstrument inom VFX 
produktion. Det har använts totalt sju stycken rörelser för att utvärdera dess 
kapacitet vilket kan ses som en begränsning. För att tillförlitligt kunna utvärdera om 
Microsoft Kinect kan användas för produktion ur ett professionellt perspektiv så 
måste ett större bibliotek av rörelser utvärderas. Utifrån resultaten av de rörelser 
som demonstrerats kan man endast påvisa just de rörelsernas resultat och inte 
andra rörelser. Förslag på vidare undersökning av kapaciteten hos Microsoft Kinect 
vid produktion är ett arbete med ett mycket större omfång där man måste utvärdera 
betydligt fler rörelser.  
 
Det som däremot sågs som en brist med båda systemen är att så fort en markör eller 
en del av skådespelaren skyms uppstår artefakter, dock är detta något som är väl 
känt inom användning av Motion Capture.  
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6.2 Jämförelser med arbeten inom samma område  
Nedan presenteras tre rapporter inom samma område där liknande frågeställningar 
användes, skillnaderna och resultaten de fick fram diskuteras kort.    
 

6.2.1 Motion Capture by Kinect 
I detta arbete(10) användes två Kinect kameror för att undersöka möjligheterna att 
registrera rörelsedata och se vilken kvalitet som kunde åstadkommas. Det 
programvarubibliotek som användes för att hantera all data var Microsoft SDK. Den 
slutsats som drogs i detta arbete var att trots att man använde två Kinect kameror så 
gav det inte tillräckligt bra resultat för att kunna anses vara produktionsstandard.  
 

6.2.2 Animation of 3D Human Model Using Markerless Motion Capture Applied 
To Sports 

I detta arbete(11) ser författaren först igenom liknande rapporter inom området och 
radar upp för- och nackdelar som presenterades i de rapporterna. Slutsatsen är att 
Kinect är ett mycket nytt område med stor potential att forska vidare inom, speciellt 
för att skapa nya programvaror för att öka kvaliteten med Kinect.  
 

6.2.3 Förenklade Motion Capture system  
I denna rapport (12) undersöktes hur resultaten skiljde sig genom att spela in Motion 
Capture med en Kinect kamera och två vanliga kameror. För att analysera Kinect 
kameran användes här ett arbetsflöde genom att spela in med en Kinect kamera och 
hantera all rörelsedata med iPi Soft/iPi Mocap Studio och Autodesk Motion Builder. 
Det som visas från resultaten i detta arbete är att artefakter uppstår där delar av 
kroppen korsar varandra. För att åtgärda de problemen användes bearbetning i iPi 
Mocap Studio och Autodesk Motion Builder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

7 Slutsats 
Genom att ta del av detta examensarbete kan man få en ökad förståelse för de 
möjligheter och begränsningar som finns med att använda sig av Microsoft Kinect för 
att spela in Motion Capture. Vid testning av specifika rörelser i olika moment och 
utföranden visade resultatet att Microsoft Kinect har kapacitet att producera fram 
kvalitativa animationer, men dock endast i begränsad omfattning då rörelser där 
delar av skådespelarens kropp skymdes visade sig vara mer än vad kameran klarade 
av. Detta begränsar skådespelarens kreativa frihet som i sin tur påverkar det slutliga 
produktionsresultatet.   
 
Författaren till detta examensarbete anser att det finns behov av undersökning i 
större omfattning kring de problemen som uppstår med skymda kroppsrörelser. Ett 
förslag till nya frågeställningar kan vara vad som är den mest optimala miljön för 
registrering av rörelsedata med Microsoft Kinect och om det även förbättrar 
kamerans upptagningsförmåga av rörelser.  Ett annat förslag till vidare undersökning 
är att jämföra tidsåtgång för animation med två Microsoft Kinect kameror och 
handanimation och sedan utvärdera vad som är mest effektivt. 
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