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Förord 

Det här examensarbetet representerar mitt sista arbete relaterat till min datorgrafikutbildning på 

Luleå Tekniska Universitet. I den här rapporten så utnyttjar jag min erfarenhet inom datorgrafik för 

att, med hjälp av ett företag som jag utfört mitt examensarbete hos i två månader, besvara en 

frågeställning samt analysera och granska företagets arbetspipeline. 

Företaget som jag arbetat med heter Magoo 3D Studios, som främst inriktar sig mot design och 3D 

animation. Deras kontor är lokaliserat i Söderhamn och de har även en del av sitt företag registrerat i 

New York i USA. 

Med hjälp och tips från anställda på Magoo så utförde jag olika experiment samt efterforskning för 

att testa mig på och förstå olika metoder för att öka realismen och sömlösheten mellan 

datorgenererad 3D och verkligheten. 

 

Den här rapporten presenterar resultatet och tankar om vad jag kom fram till under de här två 

månaderna av arbete. 

 

Tack till Jens Lindgren, Technical Director på Magoo, som har varit till stor hjälp i mitt utförande av det här 

examensarbetet. Jag vill även tacka Anders Törnquist, CEO på Magoo, samt Jonas Lindström, Lead 3D Artist på 

Magoo, för hjälp med att analysera Magoos arbetspipeline. 
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Sammanfattning 

Det kommande innehållet i detta examensarbete kommer att handla om min frågeställning som 

berör integrering av 3D objekt i en verklig miljö: ”Vad finns det för metoder att integrera 3D objekt 

med en verklig miljö och hur gör man?”. 

Arbetet och efterforskningen har utförts i Söderhamn, där jag har arbetet hos 3D 

animationsföretaget Magoo 3D Studios. Med hjälp av anställda på Magoo har jag genomfört 

experiment för att själv prova på de olika metoder som ska kunna besvara min frågeställning. 

Som resultat så har jag kommit fram till att alla divisioner inom 3D, som modellering, texturering, 

ljussättning och compositing kan bidra till realistisk integrering på sitt eget vis, dock i olika 

utsträckningar. Mina experiment har alla varit lyckade och jag känner att de är på rätt väg mot 

fotorealistiska resultat. 

I slutändan så upplever jag att de metoder som bidrar mest till en realistisk integrering är en bra 

ljussättning med en Image Based Lighting metod, samt att ha bra vetskap om hur en kamera fungerar 

för att sedan kunna efterlikna dess typiska drag samt artefakter så bra som möjligt. 

Kombinerar man dessa metoder så är man en bra bit in på vägen till fotorealism där man inte längre 

är säker på om datorgenererade bilder är riktiga eller inte. 

Abstract 

The following content in this paper will deal with integration of 3D objects into a real environment 

and the following question: “What methods are there to integrate 3D objects into a realistic 

environment and how is it done?” 

The work and research have been done in Söderhamn, Sweden, where I’ve worked at the 3D 

animation company Magoo 3D Studios. I have done some experiments with the help from employees 

of Magoo to test these different methods myself so that I can answer the questions that this paper is 

dealing with. 

As a result, I’ve reached the conclusion that all divisions within 3D, like modeling, texturing, light-

rigging and compositing can all contribute in their own way, although, to a certain degree. My 

experiments have all been successful and I feel that they are on the right track to achieve photo 

realistic images. 

In the end, the methods that I feel are contributing the most to achieve a photorealistic result is the 

use of a good lit scene with a Image Based Lighting method, as well as having a good knowledge of 

how cameras work to be able to replicate certain traits and artifacts as good as possible. 

If you combine these methods, then you are a good way down the road to photorealism where you 

no longer can tell if computer generated images are real or not.  



Erik Öhman  Examensarbete 
 

 
 

Förkortningar 

VFX – Visual Effects 

CGI – Computer Generated Imagery 

Comp - Compositing 

Post - Post Production 

AO - Ambient Occlusion 

HDR / HDRI - High Dynamic Range / HDR Imaging 

IBL - Image Based Lighting 

IOR - Index of Refraction / Refraction Index 

Ordlista 

Focal Length (Brännvidd) - Avståndet mellan kamerans lins och brännpunkt, som ligger vid kamerans 

bildsensor (eller film). 

Depth of Field - Beskriver hur brett skärpedjupet är hos en kamera, det vill säga, hur mycket av 

bilden som är i fokus. Allt som är närmare eller längre ifrån skärpedjupet är ur fokus. 

Chromatic Aberration - En typ av färgblödning som kan förekomma i en bild när olika våglängder av 

ljus inte bryts lika mycket i en kameralins. 

Rendering - När en dator renderar så bygger den upp en bild av en 3D scen och framkallar det som 

en bildfil som datorn kan läsa. 

Parallax - När två objekt på olika avstånd från åskådaren rör på sig så rör de sig inte lika mycket från 

åskådarens perspektiv. Även om de håller samma hastighet. 

Panorama - Inom fotografi så menar man med panorama att man har en lång, oavbruten vy, som 

man får när man klipper ihop flera bilder till en. 

ISO (International Organization of Standardization) - Beskriver ljuskänsligheten på bildsensorn hos en 

digitalkamera eller filmen i en filmkamera. 

Mental Ray & V-Ray - Två olika renderingsmotorer som kan kopplas till olika 3D applikationer för att 

rendera ut bilder. 

Pass - Ett pass är när en 3D applikation har tagit en renderad bild och sedan brutit ner bilden i dess 

komponenter, till exempel färg, ljus, skuggor, reflektioner och refraktioner. Detta ger en kontroll över 

alla dessa element individuellt när man behandlar bilden i compositing. 

Map - En ”map”, som i ordet ”karta”, innehåller färg- och ljusvärden. En 3D applikation kan använda 

dessa för att läsa in värdena och sedan snabbt applicera dessa värden till olika effekter som Bump-, 

Normal- och Displacement maps.  
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1 - Introduktion 

1.1 Inriktning & Frågeställning 

Jag har alltid varit fascinerad över förmågan att lura det mänskliga ögat med 

datorgenererade bilder för att utföra saker som är väldigt svåra att få verklighetstroget i 

praktiken. Dessa möjligheter har varit en stor inspiration och drivkraft för mig ända sedan jag 

upptäckte datorgrafik. 

Jag vill lära mig mer om hur man kan använda olika tekniker för att få datorgenererade bilder 

att se så verkliga ut som möjligt och har därför valt det som fördjupningsämne för detta 

examensjobb. 

Frågeställningen jag tänker undersöka och besvara följer: ”Vad finns det för metoder att 

integrera 3D objekt med en verklig miljö och hur gör man?” och kommer att utföras under 

min tid hos 3D animeringsföretaget Magoo 3D Studios i Söderhamn. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på några utvalda metoder för att integrera 3D-

objekt så sömlöst som möjligt i en verklig miljö och studera dem samt ta reda på hur man 

använder dessa tekniker. 

Eftersom det finns väldigt många metoder för att uppnå fotorealism, så har jag valt ut ett 

antal som jag tycker är intressanta och vill lära mig mer om. 

Värt att notera är att jag fokuserat mer på ljussättning och compositing än andra avdelningar 

inom 3D i denna uppsats. 
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1.3     Magoo 3D Studios 

 

Hemsida: http://www.magoo3dstudios.com/ 

Magoo 3D Studios är en 3D animations- och design studio som har funnits sedan år 2000. De 

består av ett mindre gäng som arbetar främst med reklaminslag och vinjetter, men de 

begränsar sig inte till en viss media utan håller sig öppna för många typer av jobb. De har 

jobbat för många kunder både i Sverige och internationellt, för det mesta i Amerika samt 

Europa, där deras verk har synts både i TV-rutan och internet. 

Magoo är i grund och botten ett 3D Animeringshus, men består även av ett 

produktionsbolag och har en liten compositingavdelning inblandat.  

De satsar på att ta hand om sina anställda så att det ska vara roligt att arbeta och erbjuda en 

arbetsmiljö där alla ska kunna vara sig själva och trivas. 

Deras absolut starkaste sida är att de tror på att en glad och trygg kund är en kund som är 

rolig att arbeta med och kommer tillbaka för fler jobb. 

Magoo har sitt kontor i Söderhamn, men har även sitt företag registrerat i New York. 

Kontoret i Söderhamn innefattar all produktion från början till slut. Här sker all 

jobbförhandling för jobb i Europa. Deras registrerade del i New York, Magoo 3D Studios INC, 

finns där för att Magoo ska få lättare att arbeta med kunder i Amerika av flera olika 

anledningar, bland annat för tryggare kommunikation och betalning av jobb. 

Magoo jobbar främst med mjukvara som 3D Studio Max, Soft Image, Mudbox och Nuke. De 

har även tillgång till program som Z-Brush, Realflow, After Effects, Lightroom, Photoshop och 

Fusion. De renderar sina 3D-sekvenser med V-ray som renderingsmotor. 

  

http://www.magoo3dstudios.com/
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2 - Teori 

2.1 Arbetsflöde 

När man arbetar för att skapa fotorealistiska objekt så går man genom några steg av ett arbetsflöde. 

Flera delar i detta arbetsflöde kan bidra med realism, så som modellering, texturering, ljussättning 

och compositing. Här följer en ytlig beskrivning på vad dessa områden innebär. 

2.1.1 Modellering  

1. Ett exempel på enkla 3D former: Pyramid, Kub och Cylinder 

Modellering är ett grundkoncept inom CGI. Det är konsten att forma ytor och punkter för att rita upp 

modeller som ska synas i en 3D scen. Det finns flera sätt att modellera på, allt från att manipulera 

varje punkt i en modell individuellt till att använda speciell mjukvara så som Autodesk Mudbox eller 

Pixologic Z-Brush för att skulptera modeller nästan som man skulpterar lera i verkligheten. Modeller 

lägger grund till mycket, så som Texturering och Shading eftersom dessa två tekniker kräver en 

geometri att paras ihop med för att synas. 

Modellers bidrag till att vara verklighetstrogna är ofta i dess detalj, men ju högre detaljer en modell 

har, ju tyngre blir det för datorn att jobba med den. 

2.1.2 Shading & Texturering 

Shading och texturer är vad som definierar och beskriver en yta på ett 3D objekt som ska återspegla 

material från verkligheten. En textur kan vara väldigt viktigt för att ge ett objekt en viss känsla, då de 

kan avslöja saker som vikt och hårdhet, eller om materialet är gjort av metall eller plast (Bild 2). 

Shading och texturering påverkas väldigt mycket av ljussättning och kan vara en avgörande faktor för 

hur verklighetstroget ett föremål känns. 

Shading kan, bland annat, specificera hur ett objekt reflekterar sin omgivning, om materialet är 

genomskinligt eller om materialet refrakterar ljus. Shaders, som materialen man arbetar med ofta 
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kallas, uppför sig väldigt olika beroende på vilken renderingsmotor man använder sig av, då 

renderingsmotorer ofta kommer med egna material som ska användas med renderingsmotorn. 

2. I bilden så ser vi till vänster en sfär med en väldigt matt shader som kan påminna om plast. Sfären i mitten är mer reflektiv 

medan sfären till höger rent av glänser och är väldigt reflektiv. 

Texturering handlar mer om att sätta färg på sina verk. Här ger man ett objekt dess utseende. Det 

fungerar så att du tapetserar på bilder på objektet så att man kan ana vilket material det är gjort av 

(Bild 3). 

Texturering kan även hjälpa till med modellering genom att använda olika ”maps” så som Normal- 

och Bump maps för att manipulera hur modellen ser ut, utan att ändra på modellens geometri. Maps 

är ofta 2D målade bilder som ger datorn information genom färgvärden. 

3. Tre texturerade objekt. 

2.1.3 Ljussättning  

Ljussättning är en av den absolut viktigaste aspekten för att få ett objekt att se verkligt ut. Ett bra 

modellerat objekt med fina texturer kommer aldrig att se riktigt ut om ljuset inte stämmer överens 

med bakgrunden, hur detaljerat det än är, medan ett helt perfekt rund sfär, med en grå yta, kan se 

mycket mer intressant och trovärdig ut om ljuset och skuggor stämmer överens med resten av 

bilden.  
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Det finns många sätt att ljussätta en scen på. Det kan variera allt från att imitera en vanlig 

trepunktsljussättning till att skapa en sfär av ljuskällor för att simulera ljus som kommer ifrån alla 

riktningar. Sedan finns det ”Image Based Lighting”, eller IBL. Det är en teknik där man använder ett 

eller flera fotografin från omgivningen vid platsen man är på för att ljussätta sin scen. Ljus beror 

också väldigt mycket på vilken renderingsmotor man använder, då renderingsmotorerna ibland 

kommer med egna ljuskällor, men i allmänhet så brukar användandet av lampor i 3D fungera på rätt 

lika sätt. 

2.1.4 Compositing  

Compositing är konsten att manipulera och retuschera bilder efter dem har blivit renderade från en 

3D applikation. Om man har filmat material som man vill lägga in sina 3D objekt i, så är det här man 

gör det. Det fungerar så att man lägger på lager för lager av bildmaterial på varandra så att man får 

en komplett bild med allt material som man ska arbeta med. Det här tillåter en att ha kontroll över 

olika element av bilden. 

När man renderar ut sin scen ur en 3D applikation så går det att säga åt datorn att även rendera ut 

olika lager-pass så att datorn även renderar ut de olika lager av material som tillsammans bildar den 

färdiga bilden. Bild 4 visar hur renderingspass kan se ut. 

4. Från vänster till höger: Beauty, Diffuse, Reflections, Refractions, Ambient Occlusion. 

Med dessa pass så kan man kontrollera och ändra saker som färg och styrka på dessa attribut i 

compositing utan att behöva rendera om scenen i 3D applikationen. I större scener där renderingstider 

ligger på flera timmar så kan det här spara väldigt mycket tid. 

Ofta så brukar man rendera ut väldigt många pass för alla tänkbara saker som 3D scenen innehåller. 

Istället för att använda den färdiga bilden som 3D applikationen producerar åt en, så tar man alla enskilda 

element som man får ut genom passen och lägger ihop dem själv. På det här sättet så har man extremt 

mycket kontroll över utseende på sin rendering i compositing, vilket underlättar ens arbete. [1] 

Utvecklingen av tekniken leder bort från passrendering eftersom datorer blir snabbare och 

renderingsmotorer renderar allt snyggare resultat. Man behöver inte längre ta ut massor av pass eftersom 

de renderade bilderna ofta blir väldigt realistiska och korrekta från början. Företag som använder sig av 

renderingsfarmar1 lider inte av de långa renderingstiderna som en ensam dator gör, så om något inte 

stämmer så kan man helt enkelt rendera om bilderna från 3D applikationen direkt. Passrendering har 

fortfarande sina fördelar, men det är inte längre nödvändigt för att resultatet av en 3D-rendering ska bli 

bra. 

                                                           
1
 En renderingsfarm är ett flertal datorer som är sammankopplade för att rendera flera bilder samtidigt och 

därmed spara tid. 
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2.2 Kameran och dess attribut 

Att placera ett 3D-objekt, som är gjort i datorn, i vår verkliga värld kan vara en utmaning. Våra ögon 

är väldigt bra på att upptäcka om saker känns fel. Även om man inte direkt tänker på det så kan ens 

undermedvetna få ett objekt att sticka ut om de inte ser ut som de borde. 

För att lyckas få ett datorgenererat objekt fotorealistiskt så måste man först förstå sig på hur en 

kamera fungerar. Dessa tekniker kan vara bra att kunna replikera i datorn för att uppnå fotorealism.  

 

2.2.1 Focal Length (Brännvidd) 
Varje kamera använder en lins för att böja ljus så att film eller en bildsensor kan plocka upp och lagra 

ljuset som släpps in genom kameran och sedan framkalla en bild. Denna lins kan tolka världen på 

olika sätt beroende på dess brännvidd. [2][3] 

Brännvidden i en kamera är avståndet mellan kamerans lins och dess bildsensor eller film där ljuset 

som böjs genom linserna träffas och därmed är i fokus. 

I de flesta 3D program så kan man välja vilken brännvidd som en 3D kamera ska använda. Om man 

har filmat material som man vill integrera med 3D objekt, så bör man sätta 3D kameran till samma 

brännvidd som med den kameran man spelade in materialet hade. Annars så kommer perspektivet 

för ens 3D-objekt inte stämma överens med perspektivet i den filmade sekvensen. 

Ifall en kamera har en så kallad ”Cropped Sensor”, där kamerans sensor inte är nog stor för att spara 

hela bilden som den ser, så ska brännvidden multipliceras med ett visst tal, kamerans ”Crop Factor”, 

som beror på hur kamerans bildsensor ser ut. Detta tal går ofta att finna i en kameras manual eller på 

internet. Om detta inte görs så kommer kamerans brännvidd inte stämma överens med en kamera i 

ett 3D program som är av typen ”Full Frame Sensor” som standard, vilket betyder att kameran inte 

har en Cropped Sensor. [4][5] 

I många applikationer så behöver man inte multiplicera kamerans crop factor med brännvidden, utan 

kan istället skriva in brännvidden samt kamerans sensorstorlek (ofta i millimeter) och låta 

datorprogrammet räkna ut det åt en. Det här betyder alltså att man låter 3D kameran förstå att den 

ska ha samma cropped sensor som ens kamera hade, istället för att fungera som en full frame sensor 

kamera. 
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5. Den här bilden visar två foton som är tagna med olika brännvidder. Det vänstra fotot är taget med en 18 

millimeters brännvidd, och det högra med 55 millimeter. Notera hur objekt i bilden till höger upplevs vara mer 

platt än bilden till vänster som har mer djup. 

2.2.2 Shutter Speed och Motion Blur (Slutartid & Rörelseoskärpa) 

När man filmar eller tar kort med en kamera, så kan olika mängder Motion Blur, eller Rörelseoskärpa, 

dyka upp. Det uppstår då kameran öppnar sin bländare och släpper in ljus och objektet som man 

fotograferar, eller kameran, hinner röra sig på den tiden som kamerans bländare är öppen.  

Korta slutartider kan minska eller eliminera denna effekt helt. [6] 

Motion blur kan användas flitigt för att beskriva en snabb rörelse, medan objekt som rör sig snabbt 

utan motion blur kan sticka ut ur bilden, speciellt om något eller resten av objekten i det filmade 

materialet har motion blur. 

Om man ska applicera motion blur på sina 3D objekt så är det bra att, om möjligt, ta referenser och 

sedan försöka efterlikna mängden motion blur senare i datorn.  

6. Bilden till vänster är tagen med en relativt lång slutartid på en åttondels sekund (1/8) och man ser alltså väldigt mycket 

motion blur i vattnet. Bilden till höger har en extremt kort slutartid där slutaren endast är öppen en fyratusendels sekund 

(1/4000) och vattnet upplevs att nästan stå stilla i bilden.  
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2.2.3 Lens Flares 

Lens Flares uppstår då man riktar en kamera mot en stark ljuskälla, som till 

exempel solen eller en kraftig strålkastare. Orsaken är att det starka ljuset 

kan studsa mot kamerans interna delar för att sedan belysa bildsensorn. 

Resultatet blir olika former och färger beroende på hur din kamera ser ut 

på insidan och vilken ljuskälla som orsakar den. Ju fler linselement i 

kameran, ju fler ljusartefakter. [7][8] 

 

Lens Flares kan också användas för att stilisera en scen, men bör användas 

sparsamt och subtilt, då det snabbt och enkelt kan blir överanvänt. 

Ofta så vill man undvika lens flares i det filmade materialet eftersom det 

gör det svårare att placera 3D objekt i bilden då objekten måste in 

”bakom” bildens lens flare, eftersom en lens flare alltid är närmare 

bildsensorn än något objekt utanför kameran. Istället så kan man lägga till 

en datorgjord lens flare i efterhand.         7. Exempel på lens flare  

2.2.4 Chromatic Aberration (Färgblödning) 

Chromatic Aberration, eller färgblödning, kan finnas i bilder eller filmat material. Det uppstår då ljus 

inte böjs lika mycket i kamerans lins. Ljus har olika våglängder och böjs olika mycket när de passerar, 

till exempel, glas som i kameralinserna. Då uppstår det missfärgade linjer kring kanter på objekt 

Valigast är att man antingen ser röda och blåa linjer eller lila och gröna linjer runt kanter. Den här 

effekten kan vara både knappt noterbar till fullt synlig beroende på kameralins och förhållanden. [9] 
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 8. I den här bilden så syns färgblödningen tydligt när man förstorar den. De flesta vassa kantar har röda färgränder på 

varsin sida. 

2.2.5 Depth of Field (Skärpedjup) 
Skärpedjup är en mycket vanlig uppkomst inom fotografi och filmning och används ofta för att leda 

publikens ögon till vissa platser i en filmsekvens. 

Skärpedjupet är den delen av bilden eller filmen som är i fokus, medan resten av bilden är suddig.  

Många variabler i en kamera räknas in för att avgöra hur stort skärpedjupet blir, men brännvidden 

samt storleken på bländaröppningen när fotot tas spelar stor roll för resultatet. [10] 

2.2.6 Vignette (Vinjett) 

När man tar en bild med en kamera så kan det ibland bildas en vinjett omkring hörnen på bilden, där 

hörnen blir lite mörkare än resten av bilden. 

Detta kan uppstå när man fotograferar genom vissa objektiv där hörnen på interna delar av 

objektivet kan påverka bilden genom att blockera ljus. [11] 

En vinjett kan vara svår att märka när man inte vet att den är där, vilket gör det till en väldigt subtil 

effekt. I filmer eller bilder så kan man lägga på en falsk vinjett i redigering som ett berättarelement, 

då vinjetter kan leda ens öga mot center av bilden. Falska vinjetter är även det en effekt som bör 

användas sparsamt, om man inte är ute efter ett stiliserat utseende. 
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9. Det här är en och samma bild som har blivit duplicerad. Bilden till vänster har en vinjett, medan bilden till höger har fått 

sin naturliga vinjett reducerad med hjälp av mjukvara. Detta märks mest där bilderna går ihop, då den bilden med vinjetten 

är mörkare vid skarven. Observera att vinjetten i bilden till vänster är digitalt förstärkt för tydlighetens skull. 

2.2.7 Lens Distortion 

När man filmar eller fotograferar, så är det vanligt att bilden är lite förvrängd på grund av linsen i 

kameran. Detta kallas lens distortion, och kan mätas genom att fotografera ett rutigt mönster och 

sedan låta datorn analysera hur mycket förvrängning det handlar om genom att titta på hur linjerna i 

rutnätet böjer sig. Därefter kan man använda dessa data för att antingen motverka förvrängningen, 

eller att applicera den på sitt 3D material för att få det att höra ihop med bilden mer. [12] 

Viss mjukvara, som till exempel Adobe Lightroom, har redan profiler för nästan alla objektiv i världen 

från olika tillverkare. Där kan man väldigt enkelt ta bort förvrängningarna. 

2.2.8 Grain & Noise 

När man fotograferar eller filmar med en film- eller digitalkamera, så kommer det alltid att uppstå så 

kallat ”film grain” eller ”noise”. Detta beror på att filmen eller sensorn i kameran är olika ljuskänsliga 

beroende på vilken film du använder alternativt vilken ISO du har ställt in din digitalkamera på. [13] 

Ju mer ljuskänslig, desto ljusare blir bilden, men då uppstår även mer noise i bilden. I ljusa 

förhållanden, säg solljus, så bidrar detta så pass mycket att man kan hålla en låg ISO på sin kamera. 

Noise kommer då inte att framstå tydligt alls. Bilden blir alltså mer klar ju mer ljus omgivningen kan 

bidra till dig. 

På natten, när ljus är fattigt, så kan man höja kamerans ISO för att kameran ska kunna fånga upp mer 

ljus, men då kommer även väldigt mycket noise med i bilden som biverkning. 

Filmgrain uppstår endast i kameror som använder film då grainen uppstår från imperfektioner på 

själva filmen. Digitala kameror ersätter filmen med en bildsensor där grain inte uppstår. Istället så 

brukar man lägga på grain i efterhand i compositing för att efterlikna denna filmkänsla. 
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2.3 - Image Based Lighting (IBL) 

Det finns många sätt att ljussätta en scen i 3D-världen. Ett av de mer effektiva när det kommer till att 

ljussätta en scen i syfte om att placera ett objekt i en scen med filmad bakgrund kallas ”Image Based 

Lighting”. Det betyder att man ljussätter en scen med en bild av det filmade materialets omgivning. 

Tricket ligger i att man använder en kamera med speciell utrustning för att fotografera sin omgivning 

så att man har en sfärisk bild som räcker 360 grader runt platsen där du vill att ditt 3D objekt ska vara 

placerat. Denna bild klistras sedan fast på en sfär i en 3D scen, och 3D-applikationen använder sedan 

denna bild för att ljussätta scenen utefter bilden som man har givit den. Det här hjälper väldigt 

mycket i att få objekt att smälta in med bakgrunden. 

Det finns två sätt att fotografera dessa bilder med som jag studerat: 

Man kan ta en så kallad kromsfär, även kallad ”Mirrorball”, som är väldigt reflektiv och placera den 

på platsen där vi vill att bilden ska ha sitt centrum. Därefter så mäter man ett visst avstånd från 

sfären och placerar kameran där. Man kan sedan fotografera kromsfären för att få en väldigt 

förvrängd bild av omgivningen. Därefter så flyttar man kameran en bit till höger eller vänster och tar 

ett nytt foto och gör så tills man har kommit ett varv runt kromsfären. När man har dessa bilder så 

kan man använda program för att veckla ut bilderna så att de blir släta. Sedan så syr man ihop 

bilderna så att man får en bild som täcker 360 grader av omgivningen. 

 
10. Såhär kan en kromboll se ut 

Notera att denna metod kan ge ett väldigt dåligt resultat om kromsfären inte är perfekt rund eller om 

den har repor. Det blir även en relativt låg upplösning på bilderna och metoden för att fotografera på 

det här sättet är bökigt och tar lång tid. Dessutom så syns fotografen i varje bild och kommer att 

behöva suddas ur bilden. 

Den andra metoden är snabbare, mycket mindre bökig och gynnar bättre kvalitet, men kräver dyrare 

utrustning. 

Genom att använda ett objektiv till sin kamera som har en väldigt låg brännvidd och ser världen på 

ett annat sätt tack vare dess speciella lins, ett så kallat ”Fish-eye” objektiv, så kan man utesluta 

kromsfären helt. Istället så sätter man kameran på ett objektiv vid platsen där bildens centrum ska 

vara, och roterar kameran på stativet och tar foton. Med det speciella objektivet så krävs det ofta 

bara 2-4 foton för att nå runt ett helt varv beroende på utrustningen. Detta sparar tid, och man får ut 

mycket högre upplösning från bilderna. 
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11. En kamera med fish-eye objektiv monterat på ett speciellt stativhuvud. 

För att den här metoden ska fungera dock, så måste även kameran vara monterad på ett speciellt 

stativhuvud som roterar kring kamerans nodpunkt, det vill säga, att stativets rotationsaxel ligger 

precis under kamerans lins. Detta eliminerar det parallax som skulle uppstå annars om vi fotograferar 

med ett vanligt stativ. Man behöver dock vara försiktig så att man inte stöter till stativet mellan 

bilderna då även det kan orsaka parallax. [20][22] 

När man har tagit ett antal bilder på sin omgivning så syr man ihop dem så att det blir en enda lång 

panoramabild som ska agera som IBL. 

Vill man ha en mer korrekt ljussättning samt reflektioner från sitt panorama så bör man göra en 

simpel geometri för objekten i panoramabilden och sedan projicera på bilden på dessa objekt. Det 

kommer att hjälpa realismen när datorn vet ungefär hur långt bort objekten i panoramabilden är 

vilket ger ett annat beteende. Det här låter en även att ha objekt i scenen som rör på sig, då 

panorama bilden nu har sin egen 3D representation, istället för en rund sfär.  

Inte nog med att denna metod ger en bra ljussättning, men reflektioner i 3D objekt blir även de 

realistiska då de återspeglar omgivningen där man tog fotona. [14] 
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2.4 High Dynamic Range Imaging (HDRI) 

IBL går ofta hand i hand med HDRI. Med HDRI så menar man att, när man tar bilder, så tar man även 

flera bilder i samma riktning fast med olika exponeringar, oftast genom att justera slutartid samt ISO 

på kameran.  Hur många man tar kan variera beroende på ljusförhållanden, men huvudsaken är att 

man får med detaljer både i ljusa regioner som himmelen eller nära andra ljuskällor och mörka 

områden som skuggor. 

Detta gör att man får med information som kameran normalt hade missat och utnyttjar den för en 

mer detaljrik ljussättning av scenen. 

När ett antal foton tagits så kan man mata in dessa till ett datorprogram som lägger ihop bilderna till 

en 16- eller 32-bitars bild som kan hålla mycket mer färginformation än vanliga 8-bitars bilder som är 

tagna med en digitalkamera. Denna informationsrika bild representerar även ljusinformation i 

normalt över- samt underexponerade områden i bilden.  Detta gör sig bättre som ljussättning då man 

får ut mer information åt scenen att bearbeta med. [15] 

12. Den här bilden ger ett exempel på bilder tagna med olika exponeringar, där exponeringen är lägst till vänster i bilen och 

högst till höger. Alla dessa bilder har information som man vill ha ut. Man tar därför den bästa delen ur varje bild, det vill 

säga de delar av bilderna som är korrekt exponerade, och lägger ihop dessa delar för att skapa en High Dynamic Range bild. 

2.5 Reflektioner och Refraktioner 

Reflektioner och refraktioner kan påverka känslan på ett material väldigt mycket. Ett objekt som har 

väldigt kraftiga reflektioner kan framstå som en spegel, medan låga värden eller inga reflektioner alls 

ger en mer matt känsla.  

På vissa material så kan man ibland vilja ha ”fresnel-reflections” där reflektioner endast uppstår vid 

en viss vinkel. Ett exempel på detta kan vara vatten där man ofta ser genom vattenytan om man 

tittar på den rakt ovanifrån, men tittar man mot vattenytan från ett avstånd så reflekterar den 

nästan som en spegel (Bild 13). Glas är ännu ett exempel där fresnel reflections är bra att använda. 

[16] 
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13. Dessa två foton är tagna på en vattenpöl ur två olika vinklar. Notera hur tydligt reflektionerna skiljer på sig. I den 

vänstra bilden så ser man botten av vattenpölen, medan reflektionerna i den högra bilden beter sig som en spegel. 

Refraktioner förekommer på de flesta genomskinliga material som glas, vatten och vissa typer av 

plast. Med refraktion så menar man hur ljus böjs genom material. Alla material har en ”Index of 

Refraction” (IOR) som man kan kolla upp. Detta värde bestämmer hur pass mycket en refraktion 

böjer ljuset genom objektet i fråga. Vanliga värden är 1 för gaser som luft, 1.33 för vatten och 1.4–1.9 

för glas, beroende på vilken typ av glas det är. [17][18] 

2.6 Ambient Occlusion (AO) 

Ambient occlusion är ett väldigt bra sätt att lägga till realism i en scen. Det fungerar så att en yta 

skickar ut strålar åt olika riktningar för att kolla om objekt ligger i närheten. Om strålen blockeras så 

kommer ytan att uppfatta det som att den ska vara skuggad vid det området. På det här sättet kan 

man skapa väldigt bra kontaktskuggor mellan ytor, springor och små insjunkningar. Det tar fram och 

hjälper att definiera detaljer på objekt. [19] 

 
14. Notera hur ambient occlusion tar fram konturer och definierar kontaktskuggor. Det här är en väldigt bra teknik för att få 

två objekt att verkligen se ut som att de ligger nära andra ytor eller objekt.  
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3. Utförande & Experiment 

För att studera integrering av 3D objekt så har jag gjort flera små experiment för att testa att 

återskapa metoderna som nämnts i teoridelen av den här rapporten. 

De tester som jag ville utföra var: 

• Fotografera ett 360 graders HDR-panorama som jag sedan kan använda som IBL till en scen. 

• Återskapa olika effekter som typiskt uppstår i fotografi från en kamera och applicera dessa på eget 

material. Till hjälpmedel hade jag egna fotograferade referenser av de olika kameraeffekterna som 

jag skulle försöka efterlikna. 

• Få alla dessa metoder att smälta samman för ett realistiskt resultat. 

3.1 High Dynamic Range Imaging & Image Based Lighting 

Det första experimentet som jag ville genomföra var att fotografera egna HDR-bilder i ett 360 graders 

panorama som skulle tillåta mig att lägga in 3D-objekt med en realistisk ljussättning och verkliga 

reflektioner. Jag pratade med anställda på Magoo, främst Jens Lindgren som är deras Technical 

Director, om HDRI-fotografering och de var mer än glada att hjälpa mig med detta. Magoo påstår att i 

jämförelse med en kamera med fish-eye objektiv så kommer en mirrorball inte i närheten av samma 

kvalité, samt att det är mycket bökigare att använda, speciellt på inspelningar där det kan vara 

brottomt att ta dessa bilder. 

Magoo lånade mig en Nikon D90-kamera med ett 8mm fish-eye objektiv, samt ett stativ med ett 

QuickPan Spherical Panoramic stativhuvud som jag kunde använda för att fotografera de bilder jag 

behövde för att göra en HDRI samt ha bildmaterial för en 360 graders panoramabild. 

Efter en intensivkurs i hur allt går till så gick jag ut och fotade totalt 24 bilder, 6 bilder i 4 riktningar 

med 90 grader mellan varje foto. Med hjälp av fisheye objektivet, som har ett ungefär 180 graders 

synfält, så får man mycket ”overlapping” mellan bilderna som gör att man får gott om material att 

använda för att, till exempel, sudda bort människor och fåglar som kan råkas komma med i bilderna. 

15. Här är en bild från de fyra vinklarna som jag fotograferade, alla med samma exponeringssteg. 
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De sex bilder som fotograferades i varje riktning togs med olika slutartider. Det här var väldigt enkelt 

tack vare kamerans ”bracketing”-funktion. Det innebär att kameran automatiskt höjer och sänker 

slutartiden efter varje kort så att jag får en serie av foton med olika exponeringar.  Varje exponering 

skiljer två exponeringsvärden2 åt gången så att jag får en vid omfattning av information i bilderna. 

Den kortaste slutartiden bestod av 1/4000 sekund, och den längsta på ¼ sekund. De korta 

slutartiderna ger mig information vid kraftigt överexponerade områden som omkring solen och i 

himmelen, och de långa slutartiderna hittar information i de mörka skuggorna. 

16. Här är de sex olika exponeringarna för en av riktningarna. Notera hur detaljer kring solen är synliga i den vänstra delen 

av bilden, medans de är helt utbrända i den högra delen av bilden. 

Fotografierna tas i RAW-format, vilket betyder att bilderna tas som råa datavärden. Bilderna går inte 

att titta på i datorn förens dem har blivit digitalt framkallade i ett program så som Adobe Lightroom 

eller annan mjukvara som kan framkalla RAW-bilder (Dessa program brukar följa med när man köper 

en kamera). Man kan säga att kameran sparar all information som den ser istället för att behandla 

den och sedan spara den i ett vanligt bildformat som JPEG. Det här tillåter fotografen att senare 

ändra på saker som exponering och vitbalans, vilket kan vara mycket användbart. [21] 

I det här fallet har jag använt Adobe Lightroom för att framkalla RAW-bilderna till 16-bitars TIF-

format. I processen så passar jag på att låta Lightroom ta bort vinjettering och chromatic aberration 

från bilderna. 

När jag har alla 24 bilder i 16-bitars TIF-format så kan jag nu börja lägga ihop bilderna till HDR-bilder. 

Istället för att använda ett program som automatiserar denna process så använder jag The Foundry 

NukeX för att manuellt lägga ihop dem. Det tar inte längre tid än att sätta upp bilderna för den 

automatiska processen, och man har kontroll över hur processen sker. I Nuke plockar jag ut de 

normalt exponerade delarna ur varje bild och kombinerar dem så att jag får en enda bild med väldigt 

rik färginformation. I en av vinklarna så plockar jag till exempel ut solens färginformation i de väldigt 

mörka bilderna, och färginformation från skuggade områden som de objekt som ligger i motljus från 

de ljusare bilderna. 

När bilderna har lagts ihop så har bilden nu väldigt mycket information inbakade i sig. Vi ser 

personligen ingen skillnad på bilderna, men om man ändrar exponeringen på bilden i datorn så 

kommer man att kunna se de normalt över- och underexponerade delarna av bilderna, där det 

vanligtvis inte hade funnits någon information att hämta. 

                                                           
2
 Ett exponeringsvärde beskriver hur exponerad en bild är. För varje exponeringsvärde som ökar så halveras 

ljusinsläppet till bildsensorn i kameran. 
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17. Den här bilden visar skillnaden mellan ett vanligt foto och en HDR-bild som underexponeras. 

Efter att jag har renderat ut bilderna ur Nuke som EXR-bilder så hämtar jag in dem i ett program som 

ska sy ihop bilderna till ett panorama åt mig. På Magoo använder de PTGui för detta syfte, vilket 

fungerar väldigt bra och smidigt. Jag använder även photoshop för att sudda bort delar av stativet 

som normalt syns i botten av bilden på grund av fish-eye objektivet. 

18. En ihopsydd panoramabild 

Ur PTGui så får jag en bildfil som nu är ett sfäriskt panorama som innehåller all HDR information, klar 

för att användas som imaged based lighting i en 3D applikation som Autodesk Maya eller 3D Studio 

Max. 
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19. Bilden är projicerad på geometrin 

Jag använde sedan panoramat för att projicera det på en enkel geometri. Detta tillät mig att göra 

objekt och röra på dem, och därefter se reflektionen i objekten återspegla texturen på geometrin 

rätt, istället för en sfär där allting är exakt lika långt borta. Det här ger även parallax i reflektioner. 
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3.2 Kameraeffekter 

Jag har studerat ett flertal effekter som uppstår inom fotografi och filmning med min Canon EOS 

550D kamera. Detta är material som jag vill använda som referens för att återskapa dessa effekter 

och se hur väl de kan bidra med realism när jag försöker få enkla 3D-former att smälta in med 

bakgrunden. 

Jag har gjort ett flertal experiment för att studera hur dessa effekter kan återskapas. 

3.2.1 Focal Length 

Brännvidd i en 3D-kamera kan vara lite lurigt om ens kamera har en ”Cropped Sensor”, som min 

Canon EOS 550D har.  Min kamera har en ”Crop Factor” på 1.6x, vilket betyder att min kamera inte 

lagrar hela bilden som kameran ser genom linserna. Eftersom kameror i 3D som standard är av typen 

”Full Frame Sensor”, som inte har någon crop factor så kommer min focal length inte stämma 

överens med 3D kamerans focal length, även om jag ställer in båda på samma sätt. Som resultat så 

måste jag kompensera min Focal Length i 3D genom att multiplicera den med min kameras crop-

factor, eller göra om 3D kameran så att den fungerar på samma sätt som min kamera genom att 

mata in min kameras sensorstorlek. 

Så om jag tar ett fotografi med min kamera där objektivet är inställt på 55 millimeter, så måste jag 

antingen senare multiplicera det med 1.6 gånger när jag ska ställa in 3D kamerans focal length, eller 

ställa om 3D-kamerans attribut så att den stämmer överens med min kameras bildsensor, vilket i mitt 

fall är 22,3 x 14,9 millimeter. Då kommer resultatet att stämma överens när jag placerar ett 3D 

objekt med mitt fotografi som bakgrund. 

För att testa det här så tog jag ett foto med min kamera med 18 millimeter brännvid på objektivet. 

Jag hade ett kubiskt objekt som referens med i bilden. Sedan importerar jag fotot i maya och skapar 

en virtuell kub. Därefter så radar jag upp kuberna så att de är placerade bredvid varandra. De ser 

dock inte likadana ut eftersom jag inte ställt in min 3D kameras focal length ännu. För att hitta rätt 

focal length för min 3D kamera så räknade jag 18 millimeter gånger min kameras crop factor på 1,6. 

Resultatet blev 28,8 millimeter. När jag slog in detta på min 3D kamera så passade kuben därefter in 

väldigt bra med referenskuben vilket bekräftar att man kan ta hänsyn till en kameras crop factor för 

att få en standardkamera i Maya att fungera bra med fotografi och film-material. 

Jag testade även den andra metoden, där jag skrev in rätt focal 

length, 18 millimeter, och sedan matade in kamerans 

sensorstorlek till 3D kameran. I båda fallen så stämde kubens 

form överens med referensbilden. 

20. Till vänster i den här bilden ser vi referenskuben med en grön 

kontur runt sig. Konturen är kopierad från kuben till höger, vilket tydligt 

visar att brännvidden stämmer bra överens med fotografiets 

brännvidd. 
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3.2.2 Shutter Speed & Motion Blur 

Motion Blur i 3D går att ordna på ett flertal olika sätt. En metod är att direkt säga åt en 3D 

applikation att lägga till motion blur när det ska rendera.  

Jag gjorde enkla testar i Autodesk Maya där jag animerade en enkel sfär och testade att rendera 

motion blur med både Maya Software och Mental Ray som renderingsmotorer. I båda fallen så 

tycker jag att låga värden gick bra, där kanterna blev mjuka i objektets färdriktning. Vid högre 

mängder motion blur så blev kanterna på objektet väldigt ojämna och gryniga, vilket dock går att 

kompensera genom att öka kvalitén på renderingen, men då ökar renderingstiderna i samma takt. 

Motion Blur i 3D Studio Max betedde sig väldigt likt mina resultat i Maya, både med 3Ds Max 

Scanline Renderer samt Mental Ray. Jag hade även tillfället att pröva V-Ray’s motionblur i 3D Studio 

Max. Resultatet blev först realistiskt och det gick snabbt att rendera men resultatet blev rätt grynigt. 

Med högre kvalitetsinställningar så blev resultatet mycket bättre, men renderingstiderna ökade 

märkbart i de tester jag gjorde. 

En annan metod att skapa motion blur med, är i post-production. När man renderar ut sin bild så 

låter man datorn rendera ett så kallat ”Motion Vector” pass. Det innehåller färginformation som ett 

compositing program kan tolka för att skapa motion blur.  

För att testa detta så använde jag samma animerade sfär i Maya och renderade ut ett Motion Vector 

2D pass. I NukeX så kunde jag sedan säga åt Nuke att jag ville att det skulle använda den här 

färginformationen för att lägga på motion blur på min sfär. Den här metoden fungerar väldigt snabbt 

och bra, samt att om jag vill ändra mängd motion blur på ett längre klipp så får jag resultat direkt 

istället för att behöva rendera om en hel sekvens i 3D. 

Efter att rådfrågat anställda på Magoo så kom jag fram till att Motion Vector metoden har problem 

med många objekt som rör sig i olika riktningar, till exempel partiklar med kaotiska rörelser. Har man 

tid så är det lika bra att rendera motion blur i exempelvis V-ray, men att Motion Vector metoden helt 

klart är användbar beroende på projekt. 

21. Vänster: Mental Ray i Maya.          Mitten: V-ray i 3D Studio Max.         Höger: Vector Blur genom Nuke 
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3.2.3 Chromatic Aberration 

Att återskapa en effekt som chromatic aberration kan vara väldigt lätt. Jag gjorde det genom att, I 

NukeX, separera en bilds röda, gröna och blåa färgkanal för att sedan skala om dem. Genom att ta 

den gröna kanalen och skala ner den väldigt lite så får bilden lila och gröna kanter kring konturer. 

På de referensbilderna som jag har tagit med min kamera så har effekten varit mycket mer tydlig i 

utkanten på bilden. På mina bilder så syns effekten inte alls i mitten, men på kanterna så kan det vara 

väldigt tydligt, dock endast om jag först förstorar bilden. Effekten är så pass subtil att det är svårt att 

se effekten annars. 

I mitt experiment så tog jag en sekvens i 3D, separerade färgkanalerna och skalade ner en färgkanal. 

Det här replikerade effekten av min referensbild väldigt bra. Objekt i mitten hade ingen chromatic 

aberration, medan bildens hörn visade effekten tydligt. 

Om jag vill lägga in ett 3D objekt i scenen så har jag antingen alternativet att låta ett program först ta 

bort chromatic aberration från bilderna och sedan lägga på effekten för hela scenen i efterhand, eller 

så kan jag låta effekten vara kvar i bilderna och bara lägga på effekten på 3D objekten och försöka 

matcha effekten så bra som möjligt. 

Jag frågade Jens Lindgren på Magoo om Chromatic Aberration är en önskvärd effekt i arbeten och jag 

kom fram till att man antingen kan ta bort effekten helt från scenerna, eller så ser man till att alla 

objekt i scenen har effekten på sig. Chromatic Aberration ger ökad realism, om än det är en väldigt 

svag effekt. 
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22. Den här bilden illustrerar mitt experiment. Rutorna 1 och 2 är båda förstorningar i bilden. I ruta 1, som visar ett område 

omkring bildens mitt, har inga tecken på Chromatic Aberration, medan ruta 2, som finns i bildens utkant, visar effekten 

tydligt. Det här återspeglar samma beteende som mitt referensfoto. 

3.2.4 Depth of Field 

Jag har studerat två sätt att lägga till Depth of Field, eller “Djupskärpa”, till en bild i 3D. Det ena sättet 

är att helt enkelt låta 3D applikationen rendera ut det efter dina specifikationer som vart du vill att 

fokus i bilden ska ligga. Den här metoden tar ofta lång tid att rendera, och kvalitén beror på 

renderingsmotor. Här följer resultatet av mina tester som utfördes i enkla scener: 

• Maya Software producerade rätt bra och snabba resultat med mjuka kanter. 

• 3Ds Max Scanline Renderer fungerar snabbt. Med rätt inställningar så blir resultatet nästan 

identiskt med Mayas Software renderare, så jag kan dra slutsatsen att båda dessa kan leverera 

samma kvalité. 

• Mental Ray, i både Maya och 3Ds Max, kräver att man ökar antalet samples i 

renderingsinställningarna, vilket ökar kvalitén men även renderingstider kraftigt, för att oskärpan inte 

skulle bli väldigt grynig. Resultatet blir bra, men processen långsam. 

• 3Ds Max V-Ray producerade ett väldigt snabbt och bra resultat, där kamerans inställningar 

reflekterar en riktig kamera, vilket hjälper en van fotograf att förstå inställningarna väldigt enkelt. 

Jämfört med Mental Ray så gick V-rays renderingar mycket snabbare och höll bra kvalitet. 
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Den andra metoden är att rendera ut ett så kallat Z-depth pass. Det här passet innehåller information 

om djup i scenen. Det här passet kan användas för att säga åt ett compositing program hur djupet i 

en scen ser ut. Med denna information så kan programmet då skapa Depth of Field effekten väldigt 

snabbt. 

Den största fördelen är att man kan ändra fokusavstånd och skärpedjup direkt utan att behöva 

rendera om en hel sekvens i en 3D applikation. [23] 

23. Det här är mitt experiment från Nuke. Bilden till höger använder ett Z-depth pass för att skapa ett väldigt snävt 

skärpedjup. 

3.2.5 Lens Distortion 

För att återskapa lens distortion så testade jag att fotografera ett A4 ark med ett rutnät på, för att 

sedan låta NukeX analysera det. Eftersom lens distortion är som tydligast ju lägre focal length jag har 

på kameran, så tog jag mitt fotografi med 18 millimeter på objektivet, vilket är det lägsta som mitt 

objektiv tillåter.  

När Nuke har bestämt sig för hur mycket bilden förvrängs på bilderna så kan jag applicera den på 

vilken bild jag vill. Så jag renderade en bild i 3D genom 3D Studio Max, tog in bilden i NukeX och lade 

på en lens distortion effekt på bilden. 
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24. Här ser vi hela processen. Fotografiet (1) tas in i Nuke och analyseras samt un-distortas (2). Mitt helt perfekta rutnät från 

3Ds Max (3) blir sedan distortat med hjälp av informationen ifrån fotografiet (4). 

Om jag har 3D objekt som jag vill lägga in i fotografin så kan jag lägga på den här lens distortion 

värdet för att mitt 3D objekt ska passa in, förutsatt att fotografiet är taget under samma 

förhållanden. 

3.2.6 Vignette 

En vinjett är lätt att återskapa genom att skapa en bild som är svart i hörnen och sedan använda en 

effekt som suddar ut den. Sedan är det bara att lägga på din bild. Det är sedan väldigt lätt att justera 

styrkan på den genom att öka eller sänka transparensen. 

25. Första bilden visar min bas för min vinjett. I andra bilden så har jag lagt på en blur effekt på vinjetten. I tredje så har jag 

placerat vinjetten över en bild. 

Det går även att få en vinjett om man använder V-rays Physical Camera, som har en egen 

vinjettinställning.   
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3.3 Fotorealism 

I det här experimentet ska jag använda alla nödvändiga metoder som jag har studerat och lärt mig för 

att lägga in ett enkelt modellerat 3D-objekt i ett fotografi och försöka få det att matcha bilden. Jag 

använder mig utav 3D Studio Max för all geometri och shading. Jag renderar materialet med V-ray 

och sedan behandlar jag det med NukeX. 

Det första jag gör är att sätta upp en scen i 3D Studio Max där jag använder endast min tidigare 

gjorda HDRI som ljussättning och bakgrundsbild. Jag lägger även ut enkel geometri för marken så att 

skuggor ska kunna bildas. Jag placerar två objekt, en fotboll och en burk, på denna geometri och ger 

dem egna shaders. Därefter så sätter jag upp en V-Ray kamera. 

På grund av att jag ljussätter min scen med en HDR-bild så kan jag väldigt enkelt ändra styrkan på 

ljussättningen genom att öka eller sänka exponeringen på bilden. Eftersom ljus är så viktigt för 

fotorealism, så var objekten redan rätt övertygande i det här stadiet. 

Jag ställde in vilka pass som jag ville rendera med, så att jag senare ska kunna manipulera min scen i 

compositing för att kunna lägga på alla nödvändiga kameraeffekter. 

26. En beskuren del av den renderade bilden. 

Jag tar in den renderade bilden till NukeX för compositing, och börjar genast ta isär bildens olika lager 

så att jag ska kunna arbeta med alla lager som bygger upp den färdiga bilden individuellt. De pass 

(eller Render Elements, som det kallas i 3D Studio Max) som jag tog ut visas i bilden nedan. 
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27. En bild på alla olika pass som togs ut 

Dessa pass bygger tillsammans upp den färdiga bilden, men nu har jag möjligheten att påverka, till 

exempel, reflektioner som jag vill eftersom jag kan kontrollera varje element individuellt. 

Jag börjar med små ändringar i dessa pass för att objekten ska smälta in med bakgrunden lite bättre, 

men det behöver inte göras mycket för att resultatet ska bli bra. Ett Z-Depth pass togs även ut för att 

kunna lägga på Depth of Field i compositing. Resultatet blev utmärkt bra och lättkontrollerat. 

Jag lade även på Chromatic Aberration på bilden med samma metod som i de tidigare experimenten. 

Bakgrundsbilden har ingen egen märkbar Chromatic Aberration eftersom den reducerades när den 

framkallades från RAW-format, så jag låter effekten påverka hela bilden. Därefter så lägger jag på en 

lens distortion-effekt som baserar sina värden från samma fotografi som i tidigare lens distortion 

experiment. Bakgrundsbilden har även fått sin naturliga lens distortion borttagen, så jag lägger på 

effekten på hela bilden. Sist så lägger jag på en vinjett. Bilden blir mer inramad och kanterna blir inte 

lika ljusa och distraherande. Som sista effekt så lade jag på väldigt lite filmgrain på objekten. 

28. Den färdiga bilden. 
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29. Beskuren del av den färdiga bilden. 

30. En jämförelsebild. Bilden till vänster är direkt tagen från 3D-renderingen, bilden till höger är det 

färdiga resultatet. 
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4. Resultat 

Det här examensarbetet har resulterat i en rad olika experiment där jag testar olika metoder för att, 

på ett realistiskt sätt, integrera 3D-objekt med en verklig miljö. 

De experiment som jag utfört listas här: 

• High Dynamic Range Imaging & Image Based Lighting 

I detta experiment testade jag på att fotografera ett 360 graders HDRI panorama som jag sedan 

använde som en IBL för att ljussätta en scen samt ge realistiska reflektioner åt objekt I scenen. Jag 

gjorde även en enkel geometri som jag projicerade panoramat på. Det här tillät mig att ge panoramat 

djup så att 3D applikationen kunde avgöra djup i bilden. 

Detta resulterade i en mycket användbar IBL som fungerade jättebra för att ljussätta scener i 3D 

applikationer som Maya och 3Ds Max. 

• Focal Length 

I det här experimentet så testade jag att placera en 3D kub bredvid en riktig kub i ett fotografi. 

Genom att räkna ut den korrekta brännvidden med en matematisk formel för att kompensera för 

min kameras cropped sensor så fick jag objekten att stämma överens väldigt bra. Jag testade även att 

anpassa 3D kameran efter min riktiga kamera genom att ställa in dess sensorstorlek. 

Jag föredrar den andra metoden där jag anpassar 3D kameran efter min egen, eftersom jag då enkelt 

kan förmedla den ”riktiga” focal length som jag tog fotot med, istället för att själv behöva räkna ut en 

”ny” focal length, vilket kan förvirra både mig och andra som ska jobba med materialet. 

• Motion Blur & Depth of Field 

Jag undersökte olika typer av rörelseoskärpa och djupskärpa i programmen Autodesk Maya, 

Autodesk 3D Studio Max och The Foundry NukeX med renderingsmotorerna Maya Software, 3Ds 

Max Scanline renderer, Mental Ray, V-Ray samt Nuke Scanline renderer. 

Jag kom fram till att alla metoder fungerar bra, men att man föredrar vissa metoder beroende på 

olika förhållanden som tid, kvalité och komplexitet i rörelser och placeringar. 

När det kommer till motion blur så är min personliga favoritmetod är att använda V-rays phyical 

camera där jag kan ställa in motion blur efter slutartid, vilket för mig som fotograf känns väldigt 

bekant. Detta förstås om jag har tid att rendera med den här metoden. Annars så gillar jag Motion 

Vector metoden då den är snabb och effektiv i enklare scener. 

• Chromatic Aberration 

För att återskapa Chromatic Aberration effekten så tog jag en bild där jag hade låtit Adobe Lightroom 

ta bort Chromatic Aberration effekten för att testa den metod som jag lärt mig. Genom NukeX så 

lyckades jag separera bildens röda, gröna och blåa färgkanal för att sedan skala upp den gröna 
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färgkanalen ytterst lite. Det här resulterade i att Chromatic Aberration effekten inte syntes i mitten 

av bilden, men var väldigt kraftig vid bildens ytterkant. Det här kändes som ett väldigt bra resultat då 

det återspeglade mitt referensfoto på ett mycket likt sätt. 

• Lens Distortion 

Här testade jag på att, genom NukeX, analysera en distortion grid och sedan använda dessa data för 

att lägga på förvrängningen på en datorgenererad bild.  

Resultatet blev riktigt bra och övertygande. Den här effekten kan verkligen hjälpa till när man lägger 

in 3D objekt i bilder som har en hög lens distortion. 

• Vignette 

Här prövade jag att göra en egen vinjett som jag applicerade på ett foto med hjälp av Adobe 

Photoshop. 

Effekten hjälper inte till så mycket med realism, men kan ändå hjälpa till på sitt sätt genom att 

maskera 3D-objekt när de ska befinna sig bakom vinjetten. Om man har filmat något så kan det 

hjälpa att man använder mjukvara för att ta bort vinjetten för att sedan lägga på en ny så att de 

tillagda 3D objekten också täcks av vinjetten. 

• Fotorealism 

I detta experiment använde jag alla de nödvändiga metoderna från de jag har studerat för att göra 

ett 3D-objekt fotorealistiskt. Jag modellerade enkel geometri, byggde upp en scen som jag ljussatte 

med mitt tidigare skapade HDR-panorama och tog sedan över projektet till compositing för att lägga 

på några av de kameraeffekter som jag tidigare har experimenterat med. 

Resultatet blev en bild vars 3D-objekt faktiskt verkade höra hemma. Bilden är långt ifrån perfekt och 

helt fotorealistisk, men med mer tid så är jag säker på att resultatet hade uppnått nära fotorealism. 

Potentialen fanns helt klart där. Bilden kändes i slutändan mindre som något ur en fotbollsreklam, 

och mer som ett fotografi. 
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5. Diskussion 

Efter att ha efterforskat, studerat och experimenterat olika tekniker för att realistiskt integrera 3D 

material med en verklig omgivning så har jag kommit fram till en rad olika slutsatser och lärt mig 

väldigt mycket i processen. 

Att göra något realistiskt i 3D sträcker ut sig över en väldigt bred yta inom datorgrafik. Alla steg kan 

bidra med fotorealism på sitt eget sätt. Fastän det är en industri där det oftare är bättre att vara 

specialiserad inom ett område än det är att vara generalist, så tror jag att det är bra att förstå sig på 

hur det går till genom en hel pipeline av fotorealistiskt arbete, från början till slut. 

Genom mina studier för det här arbetet så har jag utvecklat min förståelse för en del olika metoder 

vilket användas för att få datorgjorda objekt att se riktiga ut. 

I mina experiment med HDRI så lärde jag mig ett nytt sätt att fotografera 360 graders panorama 

bilder med flera exponeringar som jag sedan lagt ihop för att skapa en 16 bitars half-float HDR-bild 

som kan hålla färgvärden som är mycket högre än en vanlig 8 bitars bild. Jag har även lärt mig att 

använda denna HDR-bild som ljussättning för en scen, vilket ger jämnt och fint ljus som är baserat på 

HDR-bilden, vilket också ger realistiska reflektioner på köpet. 

Dessvärre så har jag inte haft resurser för att testa mirrorball metoden för att skapa HDR-bilder, men 

jag har dock haft tidigare erfarenheter med att jobbar med bildmaterial som är tagna genom en 

mirrorball. I jämförelse med fish-eye fotografi så tycker jag inte att mirrorball håller upp till samma 

kvalité eller bekvämlighet. 

Jag har även kunnat använda min HDR-bild för att projicera på geometri och därmed skapa en scen 

där jag kan flytta runt objekt så att reflektionerna återspeglar objektets nya position, istället för att 

vara begränsad till att kameran befinner sig i hdr-bildens mitt för att perspektivet ska stämma. 

HDRI och IBL är en väldigt effektiv och bra metod för att ljussätta en scen samt ge den realistiska 

reflektioner. Det kräver praktiskt arbete för att kunna göra en HDR-bild samt utrustning, men det är 

det värt för resultatet. Kvalitén blir god, och med rätt program och workflow så är processen väldigt 

bekväm. En negativ punkt med dessa 360 graders panorama är att de inte innehåller rörelse 

eftersom att de är stillbilder. Ponera att en tänd eldstad finns i bakgrunden. Eftersom elden rör på sig 

så blir det svårt att få en HDR-bild av den, samt att stillbilderna inte återspeglar eldens rörelse i 

reflektionerna som de senare kommer att producera i scenen. För att lösa det här så måste man nog 

helt enkelt göra en egen eldstad med hjälp av datorn för att ersätta eldstaden i panoramabilden. 

Att experimentera med kameraeffekterna var väldigt intressant och lärorikt. Genom att studera 

bortom det uppenbara i en bild så lärde jag mig mer om fotografi såväl som hur olika effekter vid 

fotografi fungerar och hur jag kan återskapa dem med olika metoder i datorn.  

Focal Length är enormt viktigt att ha information om, eftersom man behöver matcha den riktiga 

kamerans brännvidd för att dina egna objekt ska passa in med omgivningens perspektiv. Det kommer 

inte att se övertygande ut om perspektivet känns snett eller allmänt fel. Beroende på kamera, så kan 
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man behöva kompensera för kamerans cropped sensor, genom att multiplicera kamerans focal 

length med crop factorn som kameran har, eller att anpassa kameran efter rätt sensorstorlek.  Det 

här är alltså ett viktigt steg för att kunna integrera 3D-objekt med foton eller film. 

Med mina olika tester av metoder för motion blur så bildade jag en uppfattning om när olika 

metoder kan vara bra att använda, väldigt beroende av vilken typ av rörelse ett eller flera objekt har i 

en scen. Ett objekt med en linjär eller enkel rörelse går bra att göra i post production med motion 

vector pass, medan motion blur för kaotiska rörelser hanteras bättre av en 3D applikation. 

Detsamma gäller för mina experiment med Depth of Field, där olika metoder fungerar olika bra 

beroende på projekt.  

Motion blur ger åskådaren en känsla av hur snabbt objekt rör sig i en scen. Ingen motion blur ger 

känslan av en långsam rörelse, eller rent av en slow motion känsla. Mycket motion blur avslöjar att 

ett objekt rör sig väldigt snabbt. 

När jag studerade bilder för att titta efter chromatic aberration så upptäckte jag att i de flesta av 

mina bilder från min kamera så syns effekten mer i utkanten på bilden, och knappt alls i bildens mitt. 

Jag kan inte tala för alla kameror dock, eftersom jag bara har haft tillfälle att testa två stycken 

systemkameror med olika objektiv. Jag testade en metod som går snabbt och enkelt för att återskapa 

den här kameraeffekten i compositing, genom att separera färgkanaler och flytta på dem väldigt lite, 

vilket gynnade bra resultat. Effekten bör användas subtilt med en tummregel att om effekten går att 

se tydligt utan att förstora bilden, så är det antagligen för mycket. 

Chromatic Aberration är en effekt som bidrar till fotorealism i små detaljer men jag tror inte att det 

är en nödvändig effekt för att 3D-integreringen ska vara övertygande. 

Lens distortion kan användas både för att få ens objekt att smälta in bättre genom att analysera 

antingen en distortion grid eller filmat material och sedan använda samma mängd lens distortion på 

sina 3D objekt. Det går även att  göra en undistort på sitt filmade material, arbeta med det och sedan 

lägga på det i slutet på både det filmade och 3D materialen. 

Lens distortion är ett naturligt element i alla kameror och jag tror att låta effekten vara kvar kan vara 

mer övertygande än om man tar bort den, speciellt om all integrerad 3D har samma distortion 

pålagd. 

Vinjetter är väldigt enkla att göra, men svåra att studera. Med fotografier från moderna kameror så 

tycker jag att vinjetter oftast är så subtila att de är svåra att se, även om man letar efter dem. Som 

storyberättande element så kan effekten överdrivas för att leda åskådarens ögon åt ett visst håll, och 

vinjetter kan även användas för att bilden inte ska skära så mycket i kanterna. V-Rays Physical 

camera, som tillåter en att ställa in vinjetter redan i 3D stadiet, tycker jag inte lämpar sig för 

compositing. Den bör nog inte användas för annat än arbete än scener där allt är i 3D. 

När man arbetar med bilder så tror jag att man kan tjäna på att låta datorprogram ta bort effekten 

för att sedan lägga på den själv. På det här sättet får man kontroll över vinjettens styrka. 
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Det sista experimentet handlade om fotorealism där jag testade att använda flera av de metoder 

som har tagits upp i en och samma scen. Experimentet visade att fotorealism beror väldigt mycket på 

ljus, reflektioner och skuggor. Sådant som man får ut väldigt bra resultat av från HDR-panoraman. 

Effekter som Chromatic Aberration och lens distortion är svåra att bedöma eftersom de är så subtila. 

Jag tror dock att undermedvetet så kan man känna att det är skillnad på om de subtila effekterna är 

där eller inte. 

Jag insåg att mycket av fotorealismen uppstod redan i 3D-applikationen tack vare HDR-panoramat, 

medan smådetaljer som på sitt sätt bidrog med fotorealism, om än mindre, sattes på i Post-

Production. De effekter som kändes viktigast för att objekten skulle smälta in var ljus och skärpedjup. 

 

Frågeställningen för denna rapport var: ”Vilka metoder finns det för att realistiskt integrera 3D-objekt 

med filmat material och hur gör man?”. Genom mina experiment så har jag kommit fram till 

slutsatsen att alla metoder som jag studerat bidrar med fotorealism på sitt eget sätt. Jag har lärt mig 

att känna igen och återskapa flera metoder som används för att integrera ett 3D objekt sömlöst med 

en verklig bakgrund. 

Vissa metoder för fotorealism är mer uppenbara än andra, men tillsammans så kan de uppnå ett 

riktigt vackert resultat. Att använda alla metoder kan kräva mycket arbete dock, då vissa av dem 

kräver praktiskt arbete och att sätta upp en scen från början till slut med modellering, texturering, 

ljussättning, rendering och compositing, som alla är en helt egen division inom 3D, kan kräva mycket 

kunskap. 

Jag har även förstått att alla olika metoder för fotorealism som modellering och ljussättning väger 

olika mycket för resultatet. Ett perfekt modellerat 3d-objekt kommer aldrig att bidra med lika mycket 

fotorealism som en bra ljussatt scen. 

Även om man som individ inte kommer att belastas med ansvar för alla dessa områden, förutsatt att 

du inte arbetar på en plats där generalister föredras, så kan det vara bra att ha en insikt och 

förståelse i andras arbetsområden i 3D. Det kommer att hjälpa bra med kommunikation i projekt och 

missförstånd kommer att undvikas. 
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6. Pipeline och Arbetsflöde på Magoo 3D Studios 

Förproduktion ur en producents synvinkel (Anders Törnquist, CEO på Magoo): 

Ett jobb hos Magoo börjar ofta med att en kund kontaktar Magoo genom ett produktionsbolag. I 

många fall är kunder sådana som har lärt känna Magoo och känner sig trygga att jobba med dem. 

Under en tid så förhandlar man om visioner och utformning av projektet, och går sedan över till 

förhandling av priser. Priset består ofta av ett bud som Magoos lead artists kalkylerar efter hur 

mycket arbete de beräknar att jobbet kommer kräva. 

Många delar i det här stadiet beror på vilket typ av jobb det är som ska göras. Om det är en 

filminspelning så kan Magoo ibland skicka iväg en anställd till filminspelningen för att få en bättre 

uppfattning om vad som händer på inspelningsplatsen. 

Betalning består ofta av en bestämd summa, där Magoo får hälften redan innan starten av projektet, 

och resten när de har levererat slutprodukten. 

När Magoo och produktionsbolaget är överens om pris och vilket resultat man vill uppnå så börjar 

Magoo ha interna möten med sina anställda för att se till så att de vet vad som behöver göras, vilket 

ansvar som behöver tas samt arbetsfördelning. Lead artist och producenter har redan haft interna 

möten för att förhandlingarna ska gå som de ska, och har därför redan koll på vad som ska göras. 

Scheman skrivs även på dessa möten så att alla får en bra uppfattning om när saker ska vara klara. 

 

Produktion ur en Lead Artists synvinkel (Jonas Lindström, Lead 3D Artist på Magoo): 

Varje projekt har en 3D lead och en producent som är direkt kopplat till det, sen får projektet olika 

antal arbetare tilldelat till sig beroende på hur många projekt som redan är igång samt hur stort 

projektet är. 

Projektgruppen har uppstartsmöten med kunden för att se till så att Magoo ska veta vad de ska göra, 

samt att kunden ska veta vad de kan förvänta sig samt uttrycka sin vision om projektet. Kunder är 

ofta öppna för förslag och låter Magoo blanda in sin egen ”touch” i projektet. Sedan har gruppen ett 

internt möte så att alla som ska arbeta på projektet ska vara på samma sida och vara medvetna om 

vad som ska göras. 

Magoo är ett relativt litet företag med ett 20-tal anställda, och därför krävs det att flera kan anpassa 

sig efter vad som ska göras istället för att endast vara specialiserade på en sak. Dock kommer de 

personer som uppenbart är intresserade och erfarna med, till exempel, modellering ofta att hamna 

på det först så att projektet kan gå smidigt framåt. Eftersom projekten oftast är varierande mellan 

olika typer av former så finns det inget arbetsflöde som är skrivet i sten på Magoo. Man anpassar i 

stället hur saker ska hanteras och lämnar över till andra från projekt till projekt. 

Vid mindre projekt så brukar det ofta räcka med att projekt-leaden sätter upp ett schema med 

google dokument som folk jobbar efter, samt att alla kommunicerar med varandra väldigt frekvent. 

Det gäller också att 3D leaden har en övergripande koll på vad alla arbetar med. Vid större projekt så 



Erik Öhman  Examensarbete 
 

34 
 

kan det vara mer än en lead, till exempel en 3D lead och en Comp lead, och då börjar man ha möten 

för att se till så att alla är medvetna om vad som händer hos andra. 

Det första Magoo sedan fokuserar på i de flesta projekten är att ta fram en previz eller animatic så 

att kunden redan tidigt kan få vara med och tycka till och ändra på saker. Det här gör att projektet 

sakta formas till den slutprodukt som till sist ska levereras. 

Magoo har ofta kontakt med sina kunder genom ett program som heter ”Base Camp” där bilder, 

W.I.P-filmer och deadlines kan läggas upp för att lätt ha överblick över projektet. 

På grund av studions storlek så brukar man diskutera om vad som kommer att synas mest på objekt, 

samt kameraavstånd och hur mycket motion blur sagda objekt kommer att utsättas för, för att sedan 

bestämma hur mycket tid som ska läggas på olika delar av projektet. Detta för att spara tid så att 

Magoo kan lägga mer detalj på de objekten som är i fokus. 

Slutskede: 

När produktionen är klar och kunden är nöjd så packar lead artist ned slutprodukten och skickar den 

till kunden.  Därefter stänger de projektet och om det behövs, så diskuterar Magoo om vad som 

skulle kunnas ha gjort bättre och varför. Detta är dock endast vanligt om projektet har gått snett 

någonstans och ifall det uppstått större problem. 

 

Projekten arkiveras och sparas ifall det skulle kunna komma till nytta någon gång i framtiden. Det 

händer att kunder vill gräva upp projekt ibland.  

Granskning 

Magoo är ett relativt litet företag, vilket är anledningen till att de kan fungera bra utan stora 

mjukvaror som hjälper anställda att organisera projekt och dela ut arbetsuppgifter. Dessutom så 

arbetar väldigt sällan majoriteten av Magoo på samma projekt, samt att alla sitter i samma rum, 

vilket gör det lätt att kommunicera med varandra. Den goda gemenskapen mellan alla anställda gör 

även denna kommunikation till en lätt process. 

Endast vid större projekt där många är inblandade har de möten för att se till så att alla är 

uppdaterade och förstår vad som ska göras och vilka ändringar som skett. 

Producenterna på Magoo sitter även de i samma rum och är lätta att komma åt samt att de ser till att 

hålla igång kommunikation med de som arbetar. 

Jag tycker att systemet fungerar just av den anledningen att det inte är så många att hålla reda på. 

Alla känner alla och har lätt för att ta tag i saker personligen istället för att göra det genom 

datorprogram. 
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