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Förord 
Som examensarbete har jag tillsammans med 4 andra skapat en tavla som kan interagera med dess 

åskådare med hjälp av en kamera. Gruppen bestod av mig (Mathias Berg) som modellerat och 

texturerat miljön, Mattias Eriksson som modellerat och texturerat karaktären, Magnus Marklund som 

har animerat karaktären, Joel Marklund som har gjort att kameran kan känna igen hudfärg och tolka 

vissa rörelser, Fredrik Rutström som har programmerat karaktärens beteende. 

Idén att göra en interaktiv tavla kom från Arash Vahdat på LTU Skellefteå som även har varit min och 

de andra grafikernas handledare under projektet. 

Jag skulle vilja tacka Arash Vadhat för möjligheten att jobba på detta projekt. Jag vill även tacka de 

övriga projektmedlemmarna Mattias, Magnus, Joel och Fredrik för deras stöd och arbete. 



 

 

Abstract 
The goal of this eight week project was to create a interactive painting, where a character in the 

painting with help from a web-camera is able to interact with the paintings viewers. 

This report will focus on how you can create the environment for a painting like this using real-time 

game graphics. 

 

Sammanfattning 
Detta projekt gick ut på att under åtta veckor försöka utveckla en interaktiv tavla, där en karaktär i 

tavlan med hjälp av en monterad web-kamera skulle kunna interagera med tavlans åskådare.  

Rapporten kommer handla om hur man kan gå till väga för att skapa miljön till en sådan tavla, 

anpassad för realtidsspelgrafik.  
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Inledning 
Detta projekt utfördes under åtta veckor av 5 studenter från utbildningarna Datorgrafik och 

Datorspelsutveckling på LTU Skellefteå. Målet med projektet var att försöka skapa en interaktiv tavla, 

där det med hjälp av en web-kamera skulle vara möjligt att interagera med tavlans motiv.  

Gruppen 
Mattias Eriksson (Datorgrafik): Karaktärsmodellering och texturering 

Magnus Marklund (Datorgrafik): Karaktärsanimering 

Mathias Berg (Datorgrafik): Miljömodellering, texturering och ljussättning 

Joel Marklund (Datorspelsutveckling): Kameraprogrammerare 

Fredrik Rutström (Datorspelsutveckling): Karaktärsbeteende 

Problemställning 
Hur kan man gå till väga för att återskapa en klassisk tavla med realtids spelteknik och vad tillför det 

tavlan? 

I detta arbete försöker jag att hitta en bra metod att återskapa miljön till en klassisk tavla med 

realtids 3D grafik, att göra det så likt originalet som möjligt och göra det möjligt för en karaktär i 

tavlan att interagera med omgivningen.  

Bakgrund 
Medans vi höll på med inriktningsprojektet i datorgrafik och spelutveckling så blev jag och några 

andra kontaktade av Arash Vahdat. Han hade en idé som gick ut på att göra en interaktiv tavla. Det 

skulle vara en klassisk tavla med en karaktär som med hjälp av en kamera skulle kunna interagera 

med åskådare.  Och allt skulle göras med realtidsgrafik. 

Vi tyckte alla att det lät som en väldigt spännande och kul idé och valde att försöka realisera detta 

som vårat examensarbete. 

Syfte 
Syftet med projektet är förutom att skapa en interaktiv tavla, undersöka metoder för att återskapa 

en värld från en tavla med realtidsgrafik, få det att se så likt ut som möjligt och se om det kan tillföra 

någonting till tavlan. 
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Förkortningar och ordförklaringar 
Rendering = Att göra bilder av 3D objekt 

UV-mappning = Ett sätt att bestämma hur en textur ska fördelas över en geometri. 

Radon Labs = Ett tyskt spelföretag  

Nebula2 = En spelmotor 

Clone stamp = ett verktyg i photoshop som klonar färger från en plats till en annan. 

Vertis = En punkt som beskrivs i X-, Y- och Z-led i en 3D värld. 
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Genomförande 

Förarbete 
Vår första uppgift var att hitta en tavla som passade projektet. Vi ville ha en tavla med max en eller 

två karaktärer i en någorlunda rolig miljö. Vi ville inte ha fler karaktärer för att det skulle bli för svårt 

att hinna animera.  

Vi valde tavlan the Sentry (figur1) målad av den Holländska konstnären Carel Fabritius år 1654 

 

Figur 1: tavlan. the sentry, målad av Carel Fabritius år 1654 

När tavlan hade valts så satte vi oss ner och planerade hur vi ville att tavlan skulle agera och vad vi 

skulle behöva göra efter det. Det blev ett ganska stort träd med states som förklarade vad karaktären 

skulle göra och hur man skulle trigga allt. Dom states som påverkade mig var att karaktären skulle 

kunna springa bakom pelaren och världen skulle kunna förmörkas om man täckte över kameran. 
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Produktion 
I detta projekt användes spelmotorn Nebula2 utvecklade av det tyska företaget Radon Labs. Denna 

motor är ett par år gammal och saknar därför en del funktioner som vi gärna hade velat ha, som te.x. 

reflektioner, fina skuggor, bra fysikhantering mm. Vi valde denna motor på grund av att alla i gruppen 

redan hade erfarenhet med den. Särskilt för programmerarna som under detta projekt skulle få göra 

en hel del saker som de aldrig testat innan, kändes det säkrast att använda en motor som de redan 

kunde. Vi använde även ett sidoprogram till Nebula kallat mangalore. Mangalore används för att 

lättare kombinera olika element i en scen som environment och karaktärer. 

Min del i projektet bestod i första hand av att skapa miljön i tavlan vilket är fokus i den här 

rapporten. I slutändan så försökte jag även rigga och animera hunden och finjustera 

karaktärstexturen litegrann. Jag går kort igenom hur jag försökte och misslyckades att animera 

hunden i slutet av detta kapitel. För all modellering och texturering användes Maya och Photoshop. 

Modellering 
Min första utmaning när jag började modellera var att hitta rätt perspektiv. Jag testade tre olika sätt 

innan jag lyckades modellera så det stämde överrens med tavlan utan att det såg konstigt ut när 

karaktären började röra på sig. 

Första försöket så modellerade jag allt som om jag hade modellerat efter en konceptbild eller skiss. 

Jag byggde upp objekten som skulle vara med och placerade dom som så som jag tolkade dom att de 

stod i tavlan. Detta visade sig vara väldigt svårt. Det gick inte att passa in muren och trappan med 

mera så de stämde överrens med tavlan utan att vinkla och deformera modellerna .  

Andra försöket så använde jag tavlan som en imageplane på min mayakamera och modellerade 

allting efter den. Jag extrudade edges och flyttade verticer för att kopiera tavlan. Resultatet blev att 

det såg perfekt ut i rätt vinkel och utan en karaktär i bilden. Men bytte man perspektiv på kameran så 

såg allt skevt och vint ut. Det medförde även att det såg fel ut så fort det kom in en rörlig karaktär i 

bilden, vilket gjorde att jag fick testa något annat. 
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Figur 2: modellering med tavlan som mall 

Sista metoden jag testade innan jag blev nöjd var att jag modellerade muren och pelaren så de hade 

bra proportioner. Därefter så placerade jag kameran med min imageplane så att den modellerade 

muren passades in på tavlans mur. När det stämde så kunde jag modellera resten efter bilden utan 

att tänka på proportioner och perspektiv. Eftersom karaktären endast skulle interagera med muren, 

pelaren och bänken så var det bara de som var viktiga att de var rätt proportioner. Resten skulle 

aldrig märkas att de var fel eftersom ingenting interagerar med det. Trappan och valvet hade jag 

egentligen kunnat låta vara ett texturerat plan.  
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Figur 3:färdigmodellerad miljö 

 
Figur 4: tavlan med min modelwireframe 

Buskaget på muren och pelaren la jag till senare som plan med alpha texturer. 
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Texturering 
När projektet startade så trodde jag att textureringen skulle bli det svåraste jobbet för mig. Jag 

planerade att måla alla texturer för hand och försöka efterlikna tavlans penseldrag i photoshop. Med 

min lilla erfarenhet av sådant arbete så trodde jag att det kunde bli ett problem. 

Tidigt i projektet så började jag fundera på om jag inte skulle kunna använda den riktiga tavlan som 

textur till de flesta objekt. Eftersom kameran var statisk så behövdes inte texturer på mer ytor  än 

vad som syns på tavlan. Så jag tog bort all geometri som låg utanför tavelramen och skapade mina 

UV sets direkt från kameran (figur5).    

Figur 5: vänster: projicerad bild på geometrin, höger: UV-set på bild 

Så jag utgick från detta och plocka in tavlan i photoshop. Där använde jag clone stämpeln, healing 

brush med mera för att måla bort karaktären och hunden från bilden (fig6). Jag fick göra lite olika 

varianter på bilden där jag målade bort olika saker för att få till smådetaljer. 
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Figur 6:tavlan till vänster, tavlan med bortclonad karaktär till höger 

För att förhindra att karaktären skulle kunna gå över och skymma konstnärens signatur gjorde jag ett 
plan framför kameran där jag satte signaturen som en alphatextur (figur7).   

 

Figur 7:signatur framför objekt 
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Ljussättning 
Vi ville ha realtidsskuggor på karaktären. Detta kan man i Nebula få genom en directional light. Tyvärr 

så blir skuggan väldigt blek och ju fler lampor man använder desto blekare blir den (figur7).   

 

Figur 8: blek skugga 

Vi ville försöka få skuggan att se ut mer som tavlans skuggor. Mörkare och med mjukare kanter. En av 

programmerarna hade som uppgift att försöka ändra hur skuggan renderades. Tyvärr så fann han 

ingen lösning. Så när jag ljussatte scenen så försökte jag använda så få lampor som möjligt. Eftersom 

jag använt tavlan som textur och det därmed fanns skuggor inmålade i texturen redan så behövde jag 

inte försöka replikera tavlans ljussättning utan jag behövde bara se till att hela scenen blev belyst lika 

mycket och ha en lampa som agerade sol och kastade skugga på karaktären. 

Nebula kan endast hantera directional lights och volume lights. Till det här projektet använde jag 

endast directional lights. Jag placerade ut fyra stycken i olika riktningar för att få en jämn belysning 

på geometrin så de fick samma färg som tavlan. 
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Hunden 
På grund av tidsbrist och problem med vår motion capture data så kom Magnus fram till att han inte 

skulle hinna animera hunden i tavlan. Jag som kände att jag hade lite mer tid tog då på mig att 

försöka göra det. Detta var ett par veckor in i projektet och jag har väldigt liten erfarenhet med 

riggning, och ingen erfarenhet alls med quadroped riggning så jag valde att använda en färdig rigg 

figur(9) som går att ladda ner gratis från creativecrash.com. En fullständig länk till riggen finns i 

referenserna. 

 

Figur 9: moddad hundrigg från creative crash 

Med lite moddning av riggen och lite med skinning av Magnus så fick jag riggen att funka bra i 

Nebula. Men när allt väl funkade så bestämdes det att vi skulle börja använda mangalore. Mangalore 

är ett sidoprogram till Nebula som användes för att bygga ihop alla delar i ett projekt. Mangalore 

kräver att man ska använda sig av något som kallas character kit. Charakter kitet binder ihop 

skelettet, meshen och animationsclip från Maya till Mangalore. Jag fick problem med detta p.g.a. att 

character kitet vill ha skelettet uppbyggt på ett speciellt sätt som min gratis rigg inte följer.  Bland 

annat så får man inte ha grupper i skelett hierarkin vilket mitt skelett hade en hel del av. Jag satt ett 

par dagar och försökte få det att funka men fick se mig besegrad när kontroller och skelettet gång på 

gång gick sönder. Så vi tog beslutet att vi endast skulle posera hunden i sovandes position och lägga 

han där han inte skulle vara i vägen för karaktären. 
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Resultat 
Under examensarbete har jag varit med och skapat en prototyp till en interaktiv tavla. Karaktären i 

tavlan visar intresse av åskådare genom att ställa sig upp från sin sittandes position när någonting 

händer framför kameran. Om man vinkar till karaktären kommer han vinka tillbaka. 

Det vi har åstadkommit är ganska långt från vad vi hade hoppats på, men jag tror att det med mer tid 

går att göra någonting väldigt intressant av det här konceptet. 

Min del som var att skapa miljön gick ganska så lätt. I och med att kameran var statisk så behövde jag 

inte måla egna texturer utan använde tavlan som textur och på så sätt blev miljön väldigt lik tavlan. 

Skulle man göra samma projekt där man på något sätt utöver att agera med karaktären i tavlan även 

kunna interagera med världen så blir det nog svårare att få det att se likadant ut.  

 

Figur 10: resultatet så som det ser ut i Nebulas previewer 
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