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Sammanfattning
Detta examensarbete tar upp produktionen för den första användargenererade 3D-projektion 
som någonsin gjorts, utifrån en datorgrafikers perspektiv. Arbetet tar upp arbetssätt och 
användningsområden för 3D-projektion, samt arbetsmetoder för att skapa material och 
animationer till en musikdriven 3D-projicering. 

Abstract
This thesis is about making content, from a cg artist's point of view, for the first ever user 
created 3D projection. It goes through the usage and aspects of 3D projection, the whole 
production phase, involving animation and content creation for a music driven 3D projection. 
It also addresses alternative ways of working with 3D projection.
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1.0 Inledning
Jag har gjort mitt examensarbete på North Kingdom, som är en agentur som med hjälp av 
datorgrafik arbetar med kreativa lösningar inom reklam. North Kingdom har ca 15 anställda i 
huvudkontoret i Skellefteå, och arbetar främst med webb-baserad produktion och inom Cross 
Media. Här har jag under 4 veckor arbetat med ett projekt som innefattat en 3D projektion på 
en fasad. Då jag är intresserad av att i fortsättningen arbeta med reklam, så vill jag veta mer 
om skapandet av denna förhållandevis nya visuella konstform. Som genom de senaste åren 
har blivit ett allt mer populärare användningssätt för företag att profilera sig genom.

Vid byggnadsprojektioner så projiceras animerat 3D eller 2D-material genom kraftigt ljus 
(ofta från fler än en projektor) för att leka med fasadens former och volymer. De första 
pionjärerna inom denna konstform sägs vara grupper och företag som AntiVJ, Exyzt och 
EASYWEB. För att synas i reklamvärlden krävs ofta att man är nyskapande i sin 
marknadsföring, och ett allt större fokus ligger idag på viral marknadsföring. Därför är det 
viktigt att man som företag hittar nya och unika sätt att uttrycka sig på. Att använda 3d 
projektion som ett sätt att marknadsföra en vara eller en produkt har en stor viral 
genomslagskraft och skapar ofta ett minne för livet hos betraktarna på plats. Det finns många 
bloggar och hemsidor som behandlar ämnet, där nya projektioner som utförs snabbt 
publiceras.

Syftet med denna rapport är att belysa arbetsgången vid skapandet av material till en 
användargenererad 3D-projektion. En projektion, som i takt till musik, är tänkt att 
komponeras av användare via en hemsida, något som tidigare aldrig har gjorts. Tanken var att 
materialet som skapades för projektionen skulle vara utformat så att besökare på hemsidan 
själva fick chans till att skapa sina egna 3D-projektioner. Detta genom att trigga befintliga 
animationer i takt till musik, med hjälp utav mus och tangentbord. Några utvalda av dessa 
filmer skulle sedan komma att spelas live i två städer i Sydafrika, nämligen Johannesburg och 
Kapstaden.



2.0 Frågeställningar
Hur skapar man material för en användargenererad 3D projektion utifrån en datorgrafikers 
perspektiv? Hur ser arbetsflödet ut?

Jag vill arbeta med reklam i fortsättningen och, jag tror att 3D projektion kan vara någonting 
som i framtiden kommer att användas i större utsträckning av företag. Därför vill jag veta mer 
om denna arbetsprocess.

3.0 Informationssökning
Jag har nästan uteslutande valt att använda mig utav informationssökning via Internet och 
genom ett empiriskt underlag. Detta då det mesta av den fakta kring 3D-projektion kan hittas i 
olika forum och artiklar på nätet, litteratur om ämnet är förhållandevis begränsat. Det beror 
antagligen till stor del på att det är en så pass ny form av teknik. Mycket information kommer 
ifrån testning, och erfarenhet genom det egna projektet. Program som jag har arbetat i under 
utförandet är: Adobe Photoshop CS5, Autodesk Maya 2011 och  After Effects CS5.



4.0 Terminologi
After Effects – Compositing-program.

Basecamp – Webb-baserat projekthanteringsverktyg.

Bpm – Beats per minute, taktslag per minut.

Cinema 4D – 3D-program.

Compositing – Tekniken att genom digitala effekter kombinera rörliga bilder, ljud, stillbilder 
och datorgrafik.

Cross Media –  Ett begrepp som handlar om att skapa applikationer och program till olika 
typer av platformar: iphone, ipad etc.

Dynamics – Simuleringsverktyg i Maya

Fotogrammetri – Ett teknikområde som avser konsten att göra mätningar av tre-
dimensionella positioner hos objekt i världen utifrån två eller flera fotografiska eller digitala 
bilder. (Wikipedia. Fotogrammetri. URL: [http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetri] 2011-
05-19)

Fps –Frames per second, antal bildrutor per sekund.

Frame – Bildruta.

Matte Painting –  Vid matte painting skapar man en illusion av en miljö/plats genom 
bakgrundsbilder (medhjälp utav 3D och 2D) som annars skulle vara försvåra/dyra att bygga 
upp eller besöka.

Maya – 3D-program.

Maya Software – Mayas egna inbyggda renderingsprogram.

Mental Ray – Renderingsprogram som följer med Maya.

Mesh – Ett sammanhängande antal triangulerade eller quadirala polygonytor som sitter ihop 
längs  kanterna och utgör en yta eller form i ett 3D program.

Moodboard – Designdokument som beskriver stämningen eller känslan för någonting.

Opacitet – Ett mått för genomskinlighet/transparans.

Paint Effects – Ett verktyg för att skapa effekter i Maya.

Photoshop – Bildbehandlingsprogram.



Rendering – Avser den beräkning som datorprogram behöver göra för att skapa en eller flera 
bilder utav 3D objekt.

Shading –Tilldelning av materialegenskaper till ett objekt.

Shatter – Ett verktyg i Maya som ger möjlighet till att splittra objekt.

Skype – Program för IP-telefoni.

Tracking – Går ut på att skapa punkter i ett tracking-program för att kunna få ut en virtuell 
kamera som man sedan kan använda i sitt 3D-program. Något som krävs för att få in 3D-
material i en filmadsekvens.

VJ – Video Jockey, någon som skapar videoprojektioner, visuals, till låtar.

Vray – Renderingsprogram som följer med 3D Studio Max.

3D Studio Max – 3D-program.



5.0 Metodbeskrivning
Jag kom in i ett ganska tidigt skede I projektet, men vissa saker var dock redan uttänkta, det 
fanns t. ex redan en klar visuell grund i form av referenser och moodboard, tips på ideér till 
animationer, och fakta kring märket levererat från kund. Tre olika kategorier av animationer 
skulle användas, baserat på tre produktnamn: Cobolt (fig. 1), Electro (fig. 2) och Turbulence 
(fig. 3). Cobalt’s färgprofil var blå och skulle inneha en känsla av kyla. Electro gick i grönt 
och karakteriserades av växtlighet och blixtar. Turbulence hade en röd färgprofil med inslag 
av grönt och skulle inneha en känsla av vind och turbulens.

(fig. 1 Cobalt.)     (fig. 2 Electro.)                            (fig. 3 Turbulence.)

För mig startade projektet med en konceptfas, där vi försökte brainstorma ideér som skulle 
kunna ligga till grund för de effekter som senare kom att användas för projektionerna. Sedan 
gjordes en visuell karta med tillhörande referenser, som visade både på animation och 
utseende för varje animation (bilaga A) Under produktionens gång så kom dock några av 
dessa animationer att bytas ut eller göras om lite, (Se den slutliga animationstabellen i fig.  
20). Parallellt med detta så skedde det en efterforskning kring 3D-projektion. Där vi bland 
annat letade efter tidigare gjorda byggnadsprojektioner, som kunde användas som referenser 
och inspirationsmaterial till vår egna produktion (Toyota Auris 3D Projection, URL:  
[http://www.youtube.com/watch?v=5iSgU9QwCbs&feature=channel] 2011-05-12), (Ralph 
Lauren 3D projection, URL: [http://www.youtube.com/watch?v=9VTcxv1-
8i4&feature=relmfu] 2011-05-12 ). 

Det följdes sedan upp av en testningsfas för att komma fram till vilka av animationerna som 
var möjliga att genomföra, och vilka som passade in visuellt. Under denna tid så utfördes 
också en testning på plats. Det innebar att vi skickade några animationer som vi hade gjort till 
Sydafrika där det utfördes en testprojektion för att se hur materialet fungerade på plats. 
Projektionen filmades och skickades sedan tillbaka till oss på North Kingdom där vi gick 
igenom materialet. Detta gav oss värdefull information och vi kunde snabbt se vad som 
fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. 

Efter det så började produktionen och implementering av de godkända animationerna, gjorda 
av en art director (AD). På vissa skulle det finnas olika alternativ av samma animation, vilket 
gjorde att den initiala utformningen av kontrollerna som styrde valet av animationerna på 
hemsidan skulle behöva tänkas om. Eftersom användarvänligheten vara en viktig del i 
hemsidan, då den skulle vara anpassad även för personer utan större datorvana. Först var det 



nämligen tänkt att man med tangentbordet skulle kunna trigga animationer för vänster, mitten 
och höger i olika sektioner. Men det visade sig snabbt att det skulle bli för komplicerat och 
involvera allt för många knappar. Det slutade med att vi skapade ett användargränssnitt där 
både tangentbord och mus ingick för att trigga animationerna, och där en animation slutligen 
kunde överlappa en annan pågående animation genom att den då tonades ut. (bilaga B)

Det var i början tänkt att projiceringen skulle innefatta två stycken hus, på två olika platser. 
Det ena huset hade en rak fasad (fig. 12 -Kapstaden) medan den ena bestod utav en krökt (fig.  
4 -Johannesburg). Huset med den krökta fasaden kom dock senare att tas bort ur 
produktionen, mest på grund av logistik-problem och för att möjligheterna att projicera på den 
kom att bli begränsade. Därtill, så kom vi fram till att det endast skulle vara möjligt att 
projicera 2D animationer vid sidorna av en krökt byggnad. Vi skulle också bli tvungna att 
göra unika animationer på varje byggnad eftersom dom var så pass olika, vilket totalt skulle 
resultera i uppemot 104 stycken. Vi fann heller inte några referenser på någon som tidigare 
hade gjort en projicering på en krökt byggnad, närmast är nog bilprojiceringar, t. ex. som den 
som gjordes för Totyota Auris i Shoreditch, London 2010, (Toyota Auris 3D projection, URL: 
[http://www.youtube.com/watch?v=5iSgU9QwCbs&feature=channel], 2011-05-20). 

För att skapa en projektion på en krökt byggnad så krävs det minst två stycken projektorer, 
(bilaga C). Som genom en programvara som t. ex. Christie Twist, (Christie Twist, URL:  
[http://www.christiedigital.co.uk/emea/pages/default.aspx], 2011-05-15 ) sammanflätar 
projiceringen från de båda projektorerna och får projiceringen att följa fasadens kurva. 
Problemet blir dock att få modelleringen av fasaden att stämma överens med projektorns 
projicering på huset. Det blir även svårt att matcha in animationer efter en skev yta, (bilaga 
C).

( fig. 4 Projektion i Johannesburg, visar hur projektionslinjerna är sammanflätade och följer fasadens  
krökning med hjälp utav mjukvaruprogrammet Christie Twist.)



5.1 Animationer 

Det inledande arbetet med animationerna var att göra en tabell där vi uppskattade ett 
ungefärligt antal taktslag till varje animation, för att lättare bilda oss en uppfattning om hur 
varje animation skulle kunna komma att se ut. Eftersom allting var ämnat till att fungera till 
musik så skulle varje animation kunna loopas och slå i takt till musiken. Här hade vi dock ett 
problem, eftersom vi i början bara visste vilken artist som skulle användas men inte vilken låt 
så fick vi göra ett antagande för låtens bpm. Detta antagande på 126 bpm som gjordes, var 
något som baserades på artistens tidigare låtar. Som tur var så visade det sig också att detta 
stämde överens i slutändan. En takt i uppspelningsläget 30 fps innebär att ett taktslag hamnar 
på frame: 14,25, där en takt= 57 fps. Detta skapar problem, och innebär att man istället måste 
göra en estimering på 14,14,14,15 för att underlätta animationsarbetet, så att en takt hamnar 
på 57 fps.

Uträkning för antal frames per taktslag:

126 bpm/ 60s =2.1 taktslag per 1s      
Omvandling till frames: 2.1/30 fps= 14.2857143         
Slutsats: Det innebär att det var 14.2857143:e frame var ett taktslag.

Det går fyra taktslag per takt= 14.2857143*4 = 57.1428572 frames  
Slutsats: 1takt= 57 frames
För att inte jobba med taktslag som ligger på var 14.2857143 frame så gjorde vi 
en estimering så att varje takt gick på var 14:e frame förutom den sista som var 
på 15, alltså blev det: 14-14-14-15 =57. Vilket resulterar i att första slaget går från 
frame: 0-14, andra: 14-28, tredje: 28-42 och fjärde: 42-57

För att få en animation att loopa så krävs det att övergången mellan sista och första bilden i en 
sekvens är sömlös. Detta kunde ställa till med problem vid animationerna. Det gjorde t.ex. att 
man var tvungen att tänka till extra på vilka animationer som var möjliga att göra sömlösa. 
Det gällde främst att hitta sätt för animationer att sluta, t. ex. att det går sönder, försvinner 
eller att de gradvis tappar i opacitet etc. Animationerna bör heller inte vara alltför långa 
eftersom användare ska kunna byta ganska frekvent då dom bara har en minut på sig att spela 
in en projektion. Vi gjorde en animationstabell (fig. 5) där varje uttänkt animation fanns 
representerad, som utgick ifrån dessa principer:

Cobalt

Effect Variations Bar

2 Facade is Breaking 1 ¼ 
2 ½ 
3 1

           (fig. 5 Ett utdrag ur animationstabellen.)



Totalt sätt så skapades det 52 animationer från vår sida till projektionen (fig. 20). För att en 
animation ska kännas som att det slår i takt till musik så måste animationen uppnå ett 
extremvärde på något vis vid varje taktslag. Animationstabellen (fig. 5) visade på vilket 
taktslag det ska skulle ske för varje animation. Det är också viktigt att en animation slutar 
precis på en takt. En differens på några enstaka bildrutor i en animation leder slutligen till att 
alla efterföljande animationer hamnar osynkroniserat, och effekten av taktkänsla försvinner 
slutligen helt. Det fanns även ett problem i att få animationerna att kännas tempofyllda i 
början eftersom första taktslaget alltid låg efter 14 frames.



5.2 Effekter

Modelleringen av effekterna var i regel enkla, oftast så bestod effekterna utav enkla 
geometriska former så som linjer, kuber och sfärer. Utmaningen i att skapa effekterna låg 
snarare i ljussättningen, shaders, dynamics, partiklar och verktyg som Paint Effects.

För ljussättningen så var det viktigt att den tonades ut längst ner så att det inte syntes en skarp 
kant vid projicering eller när det visades på hemsidan (fig. 6). Man skulle faktiskt kunna säga 
att ljussättningen är det viktigaste i en projektion. Eftersom spelet mellan ljus och skugga är 
den främsta effekten som ger en känsla av 3D i en projektion, så arbetade vi mycket med 
självlysande animationer. 

(fig. 6 Om ljuset inte tonades ut innan den röda markeringen så skulle en skarp kant från byggnaden  
synas nedtill.)

Då effektivitet var ett ledord i produktionen så gällde det att kunna hitta sätt att återanvända 
animationer. Ett exempel på detta är bollanimationen Ice ball för Cobalt (fig. 7) och Electro 
ball för Electro (fig. 9), som delar samma animation. Problemet med att återanvända låg i att 
göra så att de ändå kändes unika. Detta löstes dock genom att använda sig utav färgändringar, 
partiklar och Paint Effects:

      
(fig. 7 Ice Ball, Cobalt)                  (fig. 8 Falling Cubes, Cobalt)         (fig. 9 Electro Ball, Electro)



5.2.1 Ice ball

Partiklarna till Cobolt (fig.7), (fig.8), var skapade genom att använda geometrin som emitter 
och  Cloud som renderingstyp. 

Shape node → Render attributes → Particle render type Cloud s/w. 

För att få partiklarna att dö ut vid olika tidpunkter så använde jag attributet Random Range, 
där ett förhållandevis litet värde i Lifespan och Lifespan Random användes. Detta eftersom 
livslängden på partiklarna inte får vara allt för lång. I så fall skulle partiklarna inte hinna 
försvinna innan nästa loop startas, det skulle innebära ett tydligt hack i animationen.

Lifespan Attributes → Lifespan/ Lifespan Random

Därefter så behöver man ge partiklarna en färg och låta dom tona ut genom att skapa en 
opacityPP och en rgbPP i Per Particle Attributes. i vilka en ramp var kopplad till.

PP  Attributes → Opacity → Add Per Particle Attribute → opacityPP create Ramp

PP  Attributes → Opacity → Add Per Particle Attribute → rgbPP create Ramp

Genom att byta färgen på rampen i rgbPP till blått överst och vitt längst ner, så skapar det 
effekten att partikeln går från vit till blå ju äldre partikeln blir, tills den slutligen försvinner. 
Därefter så skapade jag ett particle cloud material i hypershade som jag sedan tilldelade 
partiklarna. För att ha kvar effekten av opacityPP och rgbPP så måste dessa värden mappas 
till partikel-shadern. Detta gör man genom att skapa en Particle Sampler -nod som överför 
opacityPP och rgbPP värdena till shadern. Eftersom värdet i partikel-shaderns transparency i 
förhållande till opacityPP är det omvända. Det vill säga, värdet 1 i opacityPP räknas som 
opakt medan det i attributet transparency räknas som transparent. Så värdet från opacityPP 
måste inverteras genom en reverse -nod innan den kan mappas till partikel -shaderns 
transparency. Detta görs  genom att koppla Particle Sampler-nodens opacityPP till Reverse 
-nodens input xyz och därefter koppla Reverse -nodens output till partikel-shaderns 
transparency. Eftersom partiklarna kommer ifrån ett starkt lysande objekt så vill man att 
attributet incandescence i partikel-shadern ska att styra färgen. Därför kopplas Particle  
Sampler -nodens rgbPP direkt till partikel-shaderns incandescence. För att få partiklarna att 
påverkas utav gravitation så skapades ett gravity field till dessa. Slutligen så använde jag mig 
utav programmet After Effects för att lägga på olika lager av oskärpa.

    
5.2.2 Electro ball

Dessa var gjorda med Paint Effects (fig. 9), ett värdefullt verktyg som finns integrerat i Maya. 
Det är ett kraftfullt verktyg som lämpar sig väl för animationer gjorda för projektioner. Jag 
använde animationen från Cobalt's bollar men gjorde en parent constrain av följande Paint  
Effects-pensel, Electrical:lightingRed.mel som jag justerade med följande värden:



Brush Profile:
softness = 1
transparency1+2 = 0.97 0.97 0.97
incandescence1 = 0.25, 0.17, 0.37 -Detta definierar hur grönt går till ljusgrönt i 
incandescence.
incandescence2 = 0.06 0.007 0.05  Eftersom ändarna är tjocka så behöver denna vara en mörk 
färg.
Eftersom transparency är nära 1 så spelar det egentligen inte så stor roll om incandescence 
matcher färgen.

rootFade 0.05
tipFade 1.0

Glow:
glow = 1.0
glowColor = vitt
glowSpread = 6

Tubes/Creation:
tubesPerStep = 0
startTubes = 6
segments = 100
lengthMin/Max = 1.5
tubeWidth1+2 = 0.25
widthScale = -ändra rampen för att göra så att den klump som blir i början når full tjocklek i 
slutet.
elevationMin/Max = -1, 1
azimuthMin/Max = -1, 1 

Growth:
Twigs = OFF

Growth/Branches:
splitMaxDepth = 7
branchDropout = .3
splitAngle = 40
splitBias = 0.4

Behavior/Forces:
pathFollow = 0
pathAttract = 0
random = 0.2
lengthFlex = 0.3

Behavior/Displacement:
noise = 0.15
noiseFrequency = 0.2

Behavior/Turbulence:
TurbulenceType = grass wind



turbulence = 1.0
frequency = 4
turbulenceSpeed = 0.2

För animeringen användes funktionen "= time * 0.1"  i noiseOffset för att få en vågformig 
rörelse.

Funktionen "= sin(time * 0.3) * 0.5 + 0.5” användes i splitRand.  För att få värdet att växla 
mellan 0-1 och skapa en animation som gör att den, likt verklig elektricitet skapar plötsliga 
hopp i förgreningarna.

Detta är ett effektivt sätt att få någonting att se elektriskt ut. Det enda nackdelen med Paint 
Effects är att det inte kan användas i renderaren Mental Ray. Detta gör att endast rendering i 
Maya Software är möjlig, i annat fall måste man konvertera paint effects till polygoner, vilket 
kan sega ner en scen väsentligt. Användningen av Maya Software vid rendering gjorde dock 
att testning och rendering kunde ske snabbt, vilket i slutändan visade sig vara vara viktigt. 

5.2.3 Andra effekter 

Andra effekter som jag använde mig utav var Subsurface Scattering och Shatter. Men dessa 
var på en animation som senare valdes bort i det slutgiltiga materialet. Faktum var att en hel 
del av det material som skapades till projektionen, inte användes i slutändan. Detta berodde 
till stor del på att det inte visade sig passa in under  helhetsbedömningen. (fig. 10)

                  (fig. 10 Exempel på bortvald animation)



5.3 Projektion

För att kunna sätta sig in produktionen för att skapa material till en 3D-projektion så krävs det 
att man först förstår principen bakom 3D-projicering. Det handlar om att först skapa en exakt 
3D-version av det objekt som man ska projicera på, och därefter skapa material för effekter 
som ska påverka objektet. Sedan projiceras detta på det riktiga objektet, och effekten blir att 
det känns som att det utrenderade materialet är det som påverkar det verkliga objektet. En 3D 
projektion fungerar endast från ett håll, principen är den samma som när gatukonstnärer målar 
på marken i perspektiv. Om man inte ser projektionen från samma vinkel som den fiktiva 
kamera som materialet har renderats ifrån, så ser det hela förvrängt ut. Vilket kommer att 
påverka illusionen av 3D i projektionen, (fig. 11). (VVVV, URL: 
[http://vvvv.org/documentation/how-to-project-on-3d-geometry] 2011-05-15. Beroende på vad 
man projicerar så kan projektioner skilja sig mycket åt vad gäller i form av utförande. Oftast 
kan projektioner delas in som byggnadsprojektioner, bilprojektioner och skulpturala 
projektioner. (EASYWEB, URL: [http://easyweb.fr/] 2011-05-21. Vid projicering på organiska 
former som t. ex. vid bilprojiceringar så blir det genast mer komplicerat att skapa material 
som fungerar i rätt perspektiv, att få effekter att följa formens linjer och anordna projektorerna 
korrekt för att det ska kännas logiskt utifrån betraktarens synvinkel. Vid sådana projiceringar 
så får man ofta dela in objektet i olika delar och skapa animationer utifrån dessa delar separat.

3D-projektion i 3 steg. 

 Bestäm objektets position, genom måttdata.
 Skapa en 3D modell utifrån objektet, och matcha den efter det riktiga föremålet.
 Ta reda på projektorns position och linsens egenskaper och använd dessa värden för 

den virtuella kameran.

           (fig. 11 Den högra bilden visar en bild tagen från projektorns vy medan den 
            vänstra är tagen från sidan av projiceringen, vilket visar på en tydlig 
            förvrängning bilden. Se ref.)

5.3.1 Vårat Tillvägagångssätt

Vi blev tilldelade en PSD-fil på byggnaden som vi skulle projicera på, i ett lager låg fotot på 
byggnaden taget från projektorns vy (fig. 12). I de andra så fanns projektionslinjerna (fig. 13), 
som visade hur 3D-modellen av huset måste se ut för att animationerna ska komma att bli rätt 
ut när de sedan ska projiceras.



            (Fig. 13 De slutliga projektionslinjerna för fasaden i Kapstaden.)

             (Fig. 12 Här ser man tydligt skillnaden på fotot och vars projektionslinjerna går.)

För att kunna projicera på en fasad så krävs det att man bygger upp byggnaden som man ska 
projicera på i 3D. Detta gör att man får med de så viktiga skuggorna och får möjlighet att 
ändra texturen på byggnaden. Vår modell av byggnaden byggdes i ett 3D-program utifrån 
fotot i en ortografisk vy. Senare fick vi en mer exakt och slutlig projektionsbild som visade 
hur linjerna på fasaden gick enligt projektorn. Denna hade tagits fram genom att man 
projicerat på byggnaden och sedan målat efter byggnadens linjer i ett 
bildbehandlingsprogram. Vid arbetet med modellen så är det viktigt att  både kamera och 
husmodell är låsta så att inga oönskade rörelser påverkar dom när man sedan arbetar med 
animationerna.



             (fig. 14 Bilden visar hur animationerna ofta var uppdelade i lager, bakgrundslagret 
              var endast till för materialet på hemsidan.)

Ett problem som uppenbarade sig var dock hur perspektivet på byggnaden skulle vara. Den 
mall som projektorn utgick ifrån var en upprätad version av fotot som modellen var 
modellerad efter. Därför så uppstod det perspektivfel när den virtuella kameran låg på samma 
plan som projektorn. Det gjorde att det behövdes en korrektion av kameran, så att den stod i 
en mer centrerad position mot huset. I och med att vi fick den slutgiltiga versionen av 
projektionslinjerna så pass sent så  hann vi inte rendera om materialet på nytt. Vi blev istället 
tvungna att i After Effects lösa det genom att använda Mesh Warp-verktyget. Detta gjordes 
genom att dra i ett rutnät på animationslagret. För att försöka få animationssekvenserna att 
överensstämma så mycket som möjligt med de slutliga projektionslinjerna. Denna Mesh Warp 
duplicerades och användes sedan för alla animationer innan de renderades ut. Nackdelen med 
denna metod är att det blir en viss förvrängning i bilden beroende på hur mycket man drar i 
rutnätet. Viktigast var att få effekter som följde fasadens linjer, som Tron Lines, att stämma 
överens så mycket som möjligt. Eftersom det är där som det blev som mest märkbart ifall en 
animation inte stämde. (fig. 15 )



(fig. 15) Användning av mesh warp -verktyget i After Effects:

              
(1. Animation som går utanför                                         (2. Användning av mesh warp verktyget i  
projektionslinjerna.)                                                         After Effects.)                 

(3. Efter att ha dragit i bilden så går nu                          (4. Det slutliga resultatet.)  
 animationen längs med fasadens linjer.)

5.3.2 Fasaden

För att få en så ljusstark projicering som möjligt så krävs det en viss preparering av fasaden. 
(fig. 16) Fönster behöver täckas över och så mycket som möjligt av allt ljus kring byggnaden 
behöver släckas ned, detta är ett vanligt problem framförallt i större städer. För att kunna 
använda fotot till fasadens textur så krävdes det en viss retouchering i Photoshop, för att 
avlägsna fasadens icke naturliga föremål så som människor och högdagrar, detta gjordes 
enkelt i Photoshop genom att använda klonstämpeln och lagningsverktyget. Eftersom detta är 
föremål som inte finns på byggnaden naturligt, så kommer det att se konstigt ut om det sedan 
projiceras. Därefter kameraprojicerades fotot på den modellerade byggnaden. Det är samma 
princip som används vid Matte Painting. Med denna teknik så kan man med hjälp utav textur, 
ge en illusion så att enkla geometriska former känns mer komplexa. 

En kameraprojektion i ett 3D-program består av ett fotografi som man bygger upp en 3D 
modell efter. Detta gör att man har möjlighet till en parallax-effekt samt att man får med 
fotografiets textur och ljussättning. Den främsta anledningen till att vi använde oss utav 
kameraprojektion var för att få med fotografiets textur på modellen. För att skapa en 
kameraprojektion i Maya så är det första man gör att skapa en kamera som sedan kommer att 
användas för att projicera bilden på geometrin. Sedan skapar man ett image plane som man 
klickar i looking through camera och därefter Fill och Fit to Resolution Gate. 



Eftersom vår modell redan var byggd efter fotot så passade modellen fotot perfekt. Det 
innebar att arbetet förenklades avsevärt, det var bara att tilldela en shader till modellen, och i 
den välja fil i color och klicka i as projection under 2D textures . Därefter länkades rätt 
kamera till projektionen och perspective valdes som projection type och match camera 
resolution som fit type. Sedan var det bara att ladda in fotot på byggnaden i image.

(fig. 16 Förarbete på husfasaden I Kapstaden, fönster täcks över för att projiceringen i fönstrena ska  
kunna synas bättre.)

5.5 Rendering och Efterbearbetning

Som renderingsverktyg så använde vi Backburner. Backburner är ett smidigt program som 
tillåter nätverksrendering för så väl Maya som för 3D Studio Max. Detta innebär att man kan 
köa och distribuera sina renderingar till ett antal externa datorer (även kallat renderingsfarm). 
Det gör så att man kan arbeta vidare på sin egna dator, medan renderingar sker parallelt på 
andra datorer. Som användare så skickar man de jobb som man vill få slutförda till managern. 
Denna köar upp jobbet och utför dem sedan efter turordning och prioritet. Fördelen med att en 
manager tar hand om renderingsjobben är också att om en server kraschar så kan managern 
köa om den kraschade serverns arbete på en annan server och på så sätt förlorar man ingen tid 
vid större utrenderingar. (Autodesk, Autodesk Backburner 2011 User Guide.)

Det var viktigt att hålla en strikt färgkod genom de olika smakerna för att allt skulle kännas 
enhetligt så färgkorrigerades allt i efterhand genom After Effects. Animationer som skulle 
återanvändas till en annan färg renderades endast ut en gång från 3D-programmet för att sedan 
färkorrigeras i After Effects till de andra färgerna. Under testprojiceringen så upptäckte vi 
också att materialet till live-projektionen krävde att man ökade satureringen för att få mer 
kraft i projiceringarna. Det innebar att det behövdes vissa inställningsskillnader för det som 
skulle visas på hemsidan och för det material som skulle projiceras. Ofta är det så att, det som 
ser bra ut på en datorskärm har ofta för lite kraft i sig under en live-projicering. Detta beror 



främst på den konstanta strid som sker mellan omgivande ljus kontra projektorns. Materialet 
renderades ut i After Effects som 1080p (för projektion) och 720p (för hemsida).

5.6 Pipeline

Vår grupp bestod som mest av en AD, en producent, en datorgrafik-supervisor tillhörande tre 
junior-datorgrafiker, ytterligare två datorgrafiker samt två stycken programmerare. Ofta var 
dock arbetsstyrkan på projektet mycket mindre, i vissa stunder arbetade endast fem personer 
på projektet. Detta på grund av North Kingdoms arbetssätt, North Kingdom har alltid flera 
projekt igång samtidigt som löper parallelt med varandra. Antalet datorgrafker är inte så stort 
och därför ställs de andra krav på de anställda, än om det skulle vara en mer specialinriktad 
produktion (där hela företaget arbetar efter ett och samma projekt). Alla datorgrafiker på 
North Kindom arbetar princip som generalister eftersom alla uppdrag varierar sig så pass 
mycket. Det innebär också att anställda kan hoppa runt mellan projekten, där det behövs 
arbete. Det skapar en större flexibilitet, men det är dock oundvikligt att kvalitén inte påverkas 
om man inte arbetar efter spjutspetskompetens.

Vi hade ett annat företag emellan oss också som skapade lite material men mest skötte 
projiceringen på plats. Så kommunikationen oss emellan skedde via mail (Outlook), Skype-
möten och genom det webb-baserade projekthanteringsverktyget Basecamp.  Utöver specifika 
interna möten, så samlades hela företaget varje måndagsmorgon  där vi gick igenom status för 
alla projekt, vad som hänt veckan innan, och vad som planerades att utföras till veckan. Bra 
kommunikation var en förutsättning för att lyckas i detta projekt, speciellt när så många 
inblandade befann sig på så många olika platser. En AD i Stockholm, en datorgrafiker i 
Göteborg och ett samarbetande företag i Sydafrika.

Tre stycken arbetade i Maya medan tre arbetade i 3D Studio Max. Därför så exporterades 
material som skulle användas av alla parter i fbx-format (kamera, modellerad fasad osv.). För 
material till hemsidan så renderade vi ut png-bildsekvenser av animationerna i halv HD 
540*960, via Backburner. Vi använde sedan programmet, After Effects för compositing, 
färgkorrigering och för att rendera ut animationerna i ”.Mov”-filmer med Png-codec. Sedan 
skickades filerna vidare för att slutligen komprimeras ytterligare till .flv- format. Detta 
eftersom flash video är ett populärt filformat för att baka in filmer i webbsidor. För 
projektions-animationerna så användes samma pipeline bortsett från materialet renderades ut i 
full HD 1080*1920 pixlar samt att värdena, som kontrast och saturering, var tvungna att öka 
genom arbete i After Effects. Projektionsmaterialet lades sedan ut på en server så att de som 
skötte projiceringen i Sydafrika slutligen kunde ta del av materialet, vilket visade sig bli en 
ganska omfattande mängd data.

5.6.1 Filstruktur

När man arbetar så pass många i ett projekt, och även med människor i andra städer så är det 
viktigt att man har en logisk filstruktur för att alla lätt ska kunna hitta allt material och kunna 
arbeta tillsammans. Vi använde oss utav en relativt enkel filstruktur för projektet som var 
strukturerad efter följande sätt som (fig. 17) visar.



(fig. 17 Filstrukturen för projektet genom server, där varje projektion hade sin version av de  
tre animationestyperna Cobalt, Electro och Turbulence.)

6.0 Resultat
Både arbetet till projektionerna och hemsidan gick bra. Den största anledningen till att det 
gick så smidigt var nog att byggnaden med den krökta fasaden tillslut byttes ut. Jag tror att 
den hade medgivit en hel del problematik annars. På grund av detta så byggdes en kopia av 
fasaden i Kapstaden upp i Johannesburg. Det gjorde att samma projektion kunde återanvändas 
på två olika platser. Projiceringen på den uppbyggda fasaden i Johannesburg fick faktiskt ett 
bättre slutresultat färgmässigt (fig. 18), (fig. 19). Detta berodde på stor del att den fasaden 
hade en platt vit grund medan den riktiga byggnaden hade en mer varierad och mörkare yta. 
Responsen till projektionerna har också varit bra, den enda invändningen som har varit kring 
projektionen är att det har känts som att det har varit en aning för lite animationer att välja 
bland (fig. 20). Jag känner att jag har lärt mig mycket om 3D projektion och fått en bra insikt i 
dess komplexitet. Jag har också lärt mig nya saker så som Paint Effects. Det har också varit 
intressant att få arbeta med någonting som tidigare aldrig har gjorts. Jag har inte haft så stor 
kunskap om partiklar och effekter tidigare vilket var en begränsning i början. Mycket om 
arbetet för att skapa material till 3D-projektion handlar om att skapa effektiva effekter, dvs 
effekter som inte tar alltför lång tid att göra men som ändå kännss spektakulära vid 
projicering. 

Cobalt Electro Turbulence
Deconstruct *2 Deconstruct *2 Flying Windows *1
Ice Balls *4 Electro Balls *4 Fracture *3
Falling Cubes *3 Growing Pillars *3 Tron Lines *3
Fracture *3 Bolt  *3 Tron Lines2 *2



Tron Lines *3 Morph *1 Turbulence Equalizer *1
Crystals *2 Trees *1 Turbulence Smoke Worm *2
Particles *1 Tron Lines *3 Turbulence Tron Depth *1
Ice Facade *1 Growing Vegetation *1 Turbulence Smoke Pillars *1

Lighting*1
Totalt antal Cobalt: 19 Totalt antal Electro: 19 Totalt antal Turbulence: 14
(Fig. 20 Slutlig animationstabell, och dess kategorier och antal variationer. Det totala antalet  
animationer var 52 stycken.)

            (fig. 18 Projiceringen i Johannesburg.)
            

            (fig. 19 Projiceringen i Kapstaden.)



7.0 Diskussion
Att arbeta med 3D projektion innebär att man måste kunna en många olika delar. Omfattande 
kunskap om projektorer, hur allt ska riggas upp på plats, samt skapandet av 3D-material till 
själva projiceringen. Min erfarenhet säger att vid skapandet av 3D-projektioner för 
kommersiellt bruk så är det viktig att vara så effektiv som möjligt. Därför är det viktigt att 
man hittar sätt där man kan återanvända delar av sin produktion, med bara några små 
ändringar gjorda. Det är viktigt att kunna vara flexibel och hitta lösningar på problem som 
uppkommer. Som när vi drog i ett rutnät i After Effects istället för att behöva rendera om 
materialet. Eftersom arbetet med att skapa 3D-projektioner handlar om att kombinera flera 
yrkesområden så krävs det nästan att man arbetar med en grupp där var och en har sin 
specialiserade roller i arbetet. Detta är något som många inte verkar förstå när man läser på 
forum. Många tror att dom själva ska kunna ta sig an en avancerad 3D-projektion utan att ha 
större kunskap i varken projektorer eller i 3D-program. Att bara sätta upp och kalibrera 
projektionen på plats för den krökta byggnaden tog ett flertal timmar.

7.1 Problemområden och begränsningar

Produktionen gick förhållandevis problemfritt, dock fanns det några punkter som gjorde att 
arbetet försvårades. Ganska sent in i projektet så fanns det fortfarande oklarheter vilken musik 
det var som skulle användas. Detta ledde till antaganden, och även om vår bpm tillslut stämde 
så skulle det definitivt underlätta om man hade musiken att arbeta efter när man gjorde 
animationerna. Filstrukturen blev också lite lidande i början av projektet. Detta beror nog till 
största del på att vår supervisor i projektet var upptagen med annat i början, och att testarbetet 
skedde ganska individuellt under denna tid. Därför så saknades en tydlig struktur från början. 
En tydlig filstruktur känns dock viktig när man arbetar ihop med många människor och på så 
olika platser. 

Ett annat problem som vi hade var att få en enhetligt känsla av alla animationer. Eftersom alla 
arbetade lite olika, med olika plugin-program och dylikt så var det till en början svårt att få en 
enhetlig känsla. Detta löstes dock ganska effektivt genom att bara färgkorrigera animationerna 
till samma färgvärde. Vi hade heller ingen möjlighet att göra en test-projektion själva, utan 
fick således förlita oss helt på den enda test som gjordes i början. Det hade varit fördelaktigt 
att ha miniatyrmodeller av de två byggnaderna, som vi på North Kingdom hade kunnat utfört 
tester på själva. I efterhand har jag också fått reda på att en viktig del för att en projiceringen 
ska bli rätt är att veta projektorns lins-ratio, för att sedan kunna använda dessa värden i den 
virtuella kameran. Detta räknar man ut genom att ta kastavståndet (avståndet mellan lins och 
objekt) och dela det med bildens bredd. (Sage Ryder. Räkna ut kastavstånd för projektorer.  
URL: [http://hubpages.com/hub/Projector-Lens] 2011-05-23). Dessa värden fick vi aldrig veta 
och det är möjligt att det är därför som animationerna inte gick helt jämns med 
projektionslinjerna i slutändan, och varför vi blev tvungna att använda Mesh Warp-verktyget i 
After Effects för att få det att stämma. Andra begränsningar gällde programvaran, eftersom 
halva gruppen datorgrafiker arbetade i 3D Studio Max och den andra i Maya så var det ibland 
svårt att uppnå liknande resultat då det finns olika plugins för det olika programmen. Denna 
skillnad gällde även utrenderingarna, som i Maya skedde via Mental Ray och i 3D Studio 
Max i Vray.



7.2 Användningsområde

Jag tror att användningsområdet för 3D projektion även fortsättningsvis kommer att vara inom 
VJ'ing eller till marknadsföring. Fast främst så tror jag nog att de största och mest 
spektakulära projektionerna kommer att användas i marknadsföringssyfte. Detta mest på 
grund av att den kostnad som krävs för att anordna dessa typer av tillställningar är 
förhållandevis hög. Därför känns det som att detta är en kostnad som nog endast fungerar i 
kommersiella sammanhang.

“As advertisers seek new and dramatic ways of reaching mass audiences, outdoor campaigns  
are undergoing a revival. Although still in their infancy, digital technologies such as plasma 
screens and wireless networks for projecting moving images on to walls on airport lounges,  
bus shelters and metro stations may, given time promise new dramatic ways of capturing  
audience attention.” (Kotler, P (2005). Principles of Marketing.). 

Inte bara kommer det att bli allt viktigare att marknadsföra sig genom utomhuskampanjer för 
företag, men också att skapa en upplevelse som leder till att människor sprider budskapet 
vidare, antingen genom internet (viral marknadsföring), eller genom mun till mun metoden. 
Jag anser att 3D projektions tillställningar innehåller allt detta, då det redan finns en positiv 
attityd till 3D projektioner och de sprider sig snabbt på Internet. Bara någon dag efter släppet 
av hemsidan så dök det upp på diverse bloggar och artiklar. Marknadsförings-gurun Philip 
Kotler listade fem viktiga punkter för en lyckad marknadsföring varpå den femte punkten var 
”Make it an experience” dvs. att göra det till en upplevelse. Liksom Philip Kotler så tror även 
jag att det är viktigt att göra marknadsföringen till en upplevelse, och en 3D-projektion på en 
stor byggnad, skapar onekligen detta.

Andra intressanta tekniker som börjar dyka upp för att underlätta projicering är MadMapper 
(ett verktyg som gör att man kan projicera videoprojektioner till fysiska ytor i real tid) 
(MadMapper URL: [http://www.madmapper.com/madmapper/] 2011-05-20) och tekniker som 
automatiskt upptäcker positionen för projektionsytan hos ett föremål, med hjälp utav 
inbäddade ljussensorer (Projektion med inbäddade ljussensorer URL: 
[http://www.youtube.com/user/jcl5m] 2011-05-20). I och med denna utvecklingen av 
programvara som gör det allt lättare att projicera på föremål så är det troligt att 3D projektion 
inom en snar framtid kommer att nå ut till den stora massan, och vad det resulterar i är svårt 
att sia om. Detta skulle dock kunna medföra att 3D-projektion i framtiden kommer att 
användas mer och mer frekvent, som en typ av digital affischering.

7.3 Andra arbetssätt

Den relativt enkla fasaden gjorde det möjligt för oss att arbeta på det sätt som vi gjorde. Ett 
annat mer effektivare sätt att bygga hus-modellen efter foton, är att använda sig utav Autodesk 
ImageModeler eller Projection Man i Cinema4D. Med hjälp utav fotogrammetri så tar man 
hjälp utav fotografier för att skapa måttdata, därav så får man rätt mått utan att behöva 
scanning. (URL: [http://vjforums.com/showthread.php?t=35706] 2011-05-19), (Wikipedia.  
Fotogrammetri. URL: [http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetri] 2011-05-19)

På mer komplexa projektions-objekt så skulle jag nästan uteslutande förlita mig helt på 3D 
skanning. Detta eftersom 3D skanning helt klart är den mest precisa metoden för att få ut ett 



verkligt objekt till ett 3D objekt. Vid användande av 3D skanning så får man ut point cloud-
data, ett slags partikelmoln som representerar det objekt som man har skannat in. Detta moln 
kan man sedan göra om till en polygon-mesh. (Point Cloud. URL:
[http://www.youtube.com/watch?v=9oZXZhw4adI] 2011-05-19) Eftersom 3D-program som 
Maya och 3D Studio Max inte kan ta emot point cloud-data direkt, så innebär det att en 3D-
skannings pipeline för denna typ av arbete huvudsakligen består utav tre steg, gjorda i ett 
mjukvaruprogram som t.ex. Geomagic eller open source-programmet, MeshLab: 

 Först så krävs det ett förarbete för att reducera felmarginalen av den insamlade datan, 
detta på grund av skanning-apparatens begränsningar. Här tas t. ex. överbliven data 
bort. 

 Nästa steg är att gå från punkter till en yta, via triangulering eller mesh-generering. 

 I det sista steget så krävs det ofta en manuell efterbearbetning av materialet för att få 
bort dåliga polygoner, laga hål i den genererade meshen och ordna topologin. 

Sen är det bara att exportera ut objektet som en ”.Obj”-fil för att ta in det i det 3D-program 
som man har valt att göra sina animationer i. (URL: [http://www.3dscanner.se/teknik/hur-
fungerar-laser-scanning/] 2011-05-18)

Ett ytterligare sätt att arbeta fram en korrekt modell är att filma och använda sig utav 
tracking-data på det objekt som man ska projicera på, och på så sätt få fram point cloud-data. 
För detta så krävs ett tracking-program så som Boujou, Syntheyes, Matchmover eller PFTrack.
(URL: [http://vjforums.com/showthread.php?t=35706] 2011-05-19)
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9.0 Bilaga A







Bilaga B

Instruktioner för triggandet av animationer på hemsidan, och bild på animationspanelen:

        



Bilaga C

(Projektorernas tänkta utplacering i Johannesburg. )

(Utplattad modell av fasaden i Johannesburg, som visar riktlinjerna för hur 3D modellen var  
tvungen att modeleras för att stämma överens vid projektionen. Frågor som uppenbarade sig  
vid en 3D -modell som denna, var främst hur animationsmaterialet till byggnaden skulle  
komma att se ut.)


