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Sammanfattning 
 
Match moving är ett av de steg inom en vfx produktion som avgör och skapar 
intergrerandet mellan filmat material och filmiska effekter gjorda i 3D.  Redan 
under en inspelning förekommer förberedande arbete och dokumentation för att 
i ett senare stadie underlätta för match moving. Detta för att utesluta specifika 
problem som kan uppstå under match moving processen då det är väsentligt att 
skapandet av en virtuell kamera är korrekt i förhållande till det filmade 
materialet. Detta för att vfx ska kunna adderas senare. Detta arbete tar upp den 
problematik som kan uppstå när förberedelser och dokumentation saknas för 
det filmade materialet. Arbetet fokuserar på tester av olika arbetsmetoder för 
match moving samt analyser av det filmade materialet. Detta för att klargöra hur 
en vfx artist ska gå tillväga för att göra valet av arbetsmetod beroende på hur det 
filmade materialet ser ut. De arbetsmetoderna som tas upp i detta arbete är 
automatic tracking, tracking med enbart 2D feature points samt planar tracking 
och dess förberedande steg. Resultaten visar även på att olika arbetsmetoder ska 
behandlas på olika sätt av vfx artisten samt att de kan ha olika resultat beroende 
på hur det filmade materialet ser ut. Klargörandet av dessa arbetsmetoder och 
det filmade materialet med hjälp av tester gör valet av arbetsmetod simplare när 
det kommer till match moving.  

 
Abstract 
 
Match moving is one of the steps within a vfx production pipeline that decides 
how filmed material and 3D effects will intergrate with each other. Already on 
set preparations and documentations are made to make the match moving 
process less problematic later in the pipeline. It is essential that the filmed 
material match the virtual created camera from the match moving process to 
make the intergration happen. This report discusses the problems that can arise 
when needed preparations on set are missing and how they can be solved by 
studying different methods for match moving. The report focuses on these 
methods compared to the filmed material and how a vfx artist can choose a 
method to work with depending on that material. The methods that are 
discussed in this report are automatic tracking, tracking with feature points only 
and planar tracking. The results also show that different methods should be 
treated differently from each other by the vfx artist and that the result can differ 
depending on how the filmed material looks. Clarifying these methods and 
filmed material with tests will make it easier to choose a method to work with 
while match moving.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nomenklatur 
 
Plate   Den media som hämtas från en kamera 
Scen   Det ställe där en plate bearbetas med vfx.  
Independent Mindre oberoende bolag eller studios som arbetar 

med media.  
Feature point ett markerat område i 2D space som är av intresse, 

oftast i form av en digital ”marker”.  
Locator 3D version av en feature track/point.  
3D   3 dimensioner i x,y,z-led.  
2D   2 dimensioner i x och y-led 
Vfx   Visual Effects. Ska inte antas vara special effects. 
Match move  samlingsord för camera tracking, object tracking och 

body tracking. 
Focal length avstånd i mm mellan en kameras lins och kamerans 

image sensor. Påverkar FOV. 
FOV Field of View.  
Image sensor  det som omvandlar information från en kameras lins 

till en slutgiltlig bild.  
Frames en filmad sekvens består av ett specifikt valda bilder 

i sekund. Detta kallas för frames.  
FPS Frames per second 
Lens distortion Artefakt skapad av lins som böjer bilden.  
Undistortion Metod som används för att ta bort lens distortion i 

bild.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Detta Examensarbete utfördes ihop med filmstudion MittFilm som befinner sig i 
Sundsvall. Under min tid hos MittFilm arbetade jag med flera plates till deras 
kommande film Gryning där vfx senare skulle läggas till. Dock har dessa plates 
inte filmats eller förberetts med detta i åtanke vilket leder till en viss 
problematik när materialet ska bearbetas inför kommande vfx arbete. Det är 
denna problematik som detta arbete fokuserar på för att komma fram till en eller 
flera lösningar samt en sammanfattning av olika arbetsmetoder för framförallt 
match moving. Match moving är ett av de första och mest kritiska steg inom vfx 
processen och är väsentlig för att 3D objekt och effekter ska kunna integreras 
med det filmade materialet.1 Den form av match moving som behandlas i detta 
arbete är därför camera tracking där målet är att skapa en virtuell 
representation av den kamera som användes under inspelningen av scenerna.2 
Enligt en tidigare studie hos vfx studion Double Negative bevisas hur viktigt det 
är att en camera track är stabil samt hur mycket tid som läggs på att försäkra att 
denna del av vfx produktionen får ett bra resultat.3  

 
Bild 1. Hämtad från studien “Camera Tracking in Visual Effects – An Industry 
Perspective of Structure From Motion”.  
 
Även om forskning och utvecklande av mjukvara har gjorts inom detta område 
kan denna process fortfarande ta lång tid.4 Inom vfx industrin utförs 
inspelningar av filmat material oftast med förberedelser. Grupper som består av 
supervisors, kordinatörer och data samlare på plats under en inspelning 
ansvarar till att både scenen och kamerans information förbereds och sparas 
inför kommande matchmoving och effektarbete. Under inspelningen av Gryning 

                                                        
1 Alastair Barber, Darren Cosker, Oliver James, och Ted Waine, 2016.  
2 Erica Hornung, 2010.  
3 Alastair Barber, Darren Cosker, Oliver James, och Ted Waine, 2016. 
4 Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010. 
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fanns inte detta. Dock kostar det fortfarande att arbeta med vfx till en film och 
därför spelar även tiden som läggs ner på ett arbete stor roll.5 Vfx industrin har 
under en längre tid haft som fokus att göra match moving och filmskapandet mer 
effektivt för artister genom användadet av olika algorithmer, oftast utvecklade 
för specifika mjukvaror eller plugins. Det finns alltså ett antal olika 
arbetsmetoder och tekniker att välja mellan men detta val kan helt bero på hur 
det filmade materialet ser ut och hur effektivt det är att arbeta med i helhet med 
produktionen. En artist i början av sin karriär kan därför ha problem med att 
bestämma vilken form av arbetsmetod som lämpar sig bäst att använda, 
framförallt om det filmade materialet saknar information om kameran som 
användes under inspelningen.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att belysa och klargöra de olika problem, 
begränsningar och lösningar som finns inom camera tracking för filmat material 
som saknar nödvändig information där vfx senare ska tillämpas och integreras. 
Arbetet ska förtydliga och analysera olika arbetsmetoder för match moving inom 
ett mer kortvarigt projekt där effektivitet är väsentligt för produktionen. Arbetet 
ska alltså leda till en överblick över olika arbetsmetoder och ge en djupare 
förståelse i hur en vfx artist ska tolka det filmade materialet och den information 
som finns från en inspelning för att sedan kunna avgöra vilken match moving 
metod som lämpar sig bäst att använda sig av.  

1.3 Frågeställning 
Arbetet fokuserar på två filmade plates med olika egenskaper och frågorna som 
besvaras är:  

• Vilka skillnader finns det mellan olika arbetsmetoder för camera tracking 
och när lämpar sig en arbetsmetod bättre att använda sig av än den 
andra? 

• Vilken arbetsmetod lämpar sig bäst att använda sig av till de två plates 
som har valts inför detta arbete och varför? Detta ska besvaras för att ge 
en överblick över vilken form av metod som kan fungera bäst beroende 
på hur det filmade materialet ser ut.  

• Vilken problematik och begränsningar kan uppstå när en vfx artist ska 
arbeta med filmat material som inte filmats med hänsyn till att match 
moving i ett senare stadie ska användas och finns det lösningar till denna 
problematik?  

1.4 Utförande och avgränsningar 
För att kunna besvara frågeställningarna diskuteras litteratur och tidigare 
forskning knytet till ämnet för att belysa de olika arbetsmetoder som en vfx 
artist kan använda sig av. Då det förekommer mest forskning angående match 
moving inom större vfx-studiomiljöer används detta som grundstomme till de 
val som görs i studien. Detta agerar som en stabil grund för de analyser och 
tester som genomförs i detta arbete. Forskningen räknar även med egna analyser 
och laboratiner för att upptäcka skillnader, problem och lösningar mellan de 
valda arbetsmetoderna. För att bevisa skillnader i resultaten av de olika 
metoderna kommer den inspelade miljön att jämföras med en 3D modellerad 

                                                        
5 Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010.  
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version av den miljön. De arbetssätt som har valts att undersökas är Planar 
tracking, automatic tracking och feature point tracking. Detta för att belysa att 
det finns olika former av algorithmer när det kommer till camera tracking samt 
hur dessa borde användas. Dessa metoder har också valts beroende på hur 
aktuella arbetssäten är inom vfx skapandet i dagens läge. Andra metoder som till 
exempel optical flow och object tracking kommer inte att testas i denna 
undersökning på grund av hur materialet och uppgiften ser ut. Denna 
undersökning kommer inte att göra en jämförelse av olika mjukvaror och 
plugins, utan dessa kommer enbart att användas i förhållande till de valda 
arbetsmetoderna då det är detta undersökningen fokuserar på. Arbetet kommer 
också att begränsas till en undersökning mellan två olika plates med olika 
kamerarörelser för att få en överblick över skillnader mellan metoder och olika 
former av problematik som kan uppstå beroende på hur kameran i det filmade 
materialet beter sig. Då dessa filmade scener inte har filmats med vfx i åtanke 
kommer arbetet att begränsas till denna form av problematik och hur man på ett 
effektivt sätt kan lösa det. Valen av plates har även gjort utifrån det material som 
var tillgänligt hos MittFilm.  
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2 Teori 

2.1 Match moving inom filmproduktion 
Idag finns det ett visst antal arbetsmetoder och tracking algorithmer en vfx artist 
kan välja mellan när filmat material ska kombineras med vfx och 3D grafik. Detta 
kapitel kommer att fokusera på de ämnen som är relaterat till Camera tracking 
för att förstå vilken teknik som finns idag samt vad som är mest aktuellt inom vfx 
industrin.  

2.1.1 Camera tracking och RPM 
Camera tracking är en form av matchmove process som resulterar i skapandet av 
en virtuell version av den kamera som användes för att filma den plate där vfx 
ska appliceras. Det skiljer sig från object tracking där syftet är att få information 
om hur ett filmat objekt rör sig, istället för hur kameran rör sig. För att beräkna 
en kameras rörelser används idag olika utvecklade algorithmer som beräknar 
hur miljön som kameran ser rör sig i förhållande till kamerans position under ett 
valt antal frames. Dessa algorithmer kan variera beroende på vilken mjukvara 
camera trackingen sker i. Ett av de mer traditionella och mest utövade metoder 
att skapa en camera track är via andvändingen av feature points som också kan 
kallas för feature tracks. Dessa används för att avgöra hur ett område eller objekt 
rör sig i 2D bilden.6 Det första steget i camera tracking involverar 2D tracking då 
materialet som trackas är i 2D. Mer om detta i 2.1.2.  
Dessa feature points kommer under det som kallas för en camera solve att 
omvandlas till locators i en 3D scen. En camera solve är den virtuella kameran i 
3D som skapas efter en camera track. 
Inom vfx idustrin finns ett begrepp som brukar förkortas till RPM, vilket står för 
Roto, Prep och match move. Detta används för att beskriva att camera tracking 
involverar mer än ett steg i en vfx pipeline. Redan under inspelningen kan 
förberedelser inför matchmoving göras. Här listat några punkter av den 
information och arbetssätt som praktiseras inför camera tracking:7 

• Metadata från Kameran och linsen som användes under inpelningen 
sparas. Detta för att kunna återskapa en mer korrekt virtuell kamera. 
Focal lenght och sensor storlek är av störst intresse.  

• Fotografering/filmning av lensgrid av den kamera som användes under 
inspelningen. Detta kommer till användning för att avgöra lens distortion 
av linsen. I de fall detta saknas används mer manuella metoder för att 
beräkna lens distortion, oftast med hjälp av att jämföra referenslinjer med 
raka linjer i platen.8 Även mjukvara för att kalkulera lens distortion 
existerar.  

• Data och förberedelser från den filmade miljön i form av olika mått och 
utsatta tracker markers kan göras.  

• Om kamerans rörelser skapar parallax och stora skillnader i perspektiv 
behövs 3D camera tracking. Tracking algorithmer hämtar data från 

                                                        
6 Erica Hornung, 2010. 
7 http://vfxcamdb.com/ , Erica Hornung, 2010, Eran Dinur, 2017 och Tim Dobbert, 2012. 
8 Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010. 

http://vfxcamdb.com/
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förändringar mellan objekt i djup, rörelsebeteende mellan objekt, och 
spatiala förhållanden mellan objekt.9  

• Eventuell redigering av platen i form av color correction och 
brusreducering kan göra bilden tydligare, både för artisten och för 
tracking algorithmen. Även blur kan användas.  

• Ta bort objekt som rör sig eller är reflektiva i den filmade miljön i form av 
rotoscoping.  

• Ta bort artifakter skapade av kameran i form av lens distortion och 
rolling shutter. Lens distortion och rolling shutter kan påverka den 
filmade miljön och därav även camera solven.   

 
Alla dessa punkter är steg som kan utövas för att öka chanserna för att en 
camera solve ska bli mer stabil. Dessa punkter är också relaterade till den 
formen av förberedelser som kan göras redan under en inspelning.  

2.1.2 2D Tracking och feature points 
Feature points placeras ut på den plate som ska bearbetas med hjälp av digitala 
feature markers och utförs alltid i 2D, därav brukar processen av att skapa en 
camera track i de första stegen involvera 2D tracking. En sådan tracker marker 
består av en centerpoint, ett pattern area och ett search area.10 Centerpoint är 
det som beräknar vilken translation featutre pointen har, Pattern area läser av 
antalet pixlar runt det valda området och search area läser av hur de valda 
pixlarna ska finnas mellan de frames som trackas. En vfx artist behöver kunskap 
om hur feature trackers läser av pixlar och därför spelar även utplacering av 
dessa feature points i plate roll. Val som måste göras involverar:11 

• Hur tydliga kontraster i det område som ska trackas är. Till exempel 
innehåller skarpa hörn tydliga kontraster.  

• Hur mycket brus som finns i materialet. 
• Upplösning och antal pixlar i bild. 
• Depth of field i det filmade materialet.   
• Hur länge det valda området som trackas är synligt i sekvensen.  
• Att det valda området ser lika ut under alla frames i filmklippet. Skulle 

utseendet av det trackade området förändras kan alghoritmerna ha 
problem med att läsa av området. Utseende kan förändras av till exempel 
motion blur eller objekt som tidvist täcker området. 

• Hur stort området är som algorithmen ska läsa av.  
• Hur många feature tracks som behövs för att få en bra camera solve. 

Minst behövs fyra feature points för att tolka om perspektiv, rotation, 
skala och translation förändras. Då filmat material saknar djup tolkas 
istället detta djup med hjälp av dessa attribut. Därav kan placering av 
feature points behöva göras i olika djup i materialet.  

• Undvika områden med repetiva texturer. Området ska vara unikt.  
• Algorithmerna ska inte antas sköta processen felfritt åt artisten.  
• Plate kan eventuellt stabiliseras innan tracking genomförs.   

                                                        
9 VH Morikawa och H harashima, 1992 
10 Tim Dobbert, 2005 
11 Tim Dobbert, 2005 och Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010. 
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• Områden med mycket rörelser istället för små rörelser resulterar oftast i 
en bättre camera solve.  

En feature tracker använder alltid det område artisten väljer som referens till de 
andra frames i sekvensen som ska trackas och därför spelar punkterna ovanför 
roll där artisten för hand ska välja intresseområden.  
 

 
Bild 2. Hämtad från ThePixelFarm’s hemsida. Utvecklare av trackingprogrammet 
PFTrack.12 Bilden visar hur en feature marker kan se ut innan det omvandlas till en 

locator samt skillnaderna mellan ett bra och mindre bra område.  
 
Denna form av tracking utövas oftast för material som innehåller mycket 
information, tydliga kontraster och som kan göra valet av intresseområden 
lättare för artisten.  

2.1.3 Automatic Tracking 
Automatic tracking är den form av 2D tracking som använder sig av feature 
detection istället för att arbeta med den input som vfx artisten gett mjukvaran, så 
som utplacerade feature points. Algorithmerna för automatic tracking letar 
oftast efter skillnader mellan alla 2D trackers som placerats ut av mjukvaran, så 
som parallax, rotation och translation och genererar därefter hundratals 3D 
locators i form av ett point cloud, istället för ett visst antal 3D locators.   
De valda features hämtas också från frame ett, medan det arbetssätt där vfx 
artisten placerat ut trackers kan bestämma från vilken frame referenserna ska 
hämtas. Detta är alltså ett automatiskt sätt att få information om kamerans 
rörelser för att sedan kunna skapa en virtuell sådan. Dock brukar användandet 
av constrained points förekomma med automatic tracking då det kan påverka 
och göra camera solven mer stabil.13 Denna form av tracking brukar också 
användas där det saknas viss information från inspelningen samt kameran.14 
Detta medför mindre kontroll av valen av features som trackas och det kan också 
uppstå problem för plates med till exempel mycket motionblur.15 Trots att 
automatisk tracking existerar tenderar större företag inom vfx industrin att 
använda sig mer av manuell tracking, på grund av att denna metod kan resultera 
i många felaktiga feature points, vilket i slutändan kan leda till att trackingen tar 
för lång tid för produktionen.  

                                                        
12 https://support-thepixelfarm.co.uk  
13 Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010. 
14 Erica Hornung, 2010. 
15 Alastair Barber, Darren Cosker, Oliver James, och Ted Waine, 2016. 

https://support-thepixelfarm.co.uk.html/
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2.1.4 Planar tracking 
Planar tracking i jämförelse till den form av 2D tracking som diskuterats tidigare 
använder sig av plana och stora ytor för att avgöra hur ett objekt eller valt 
område beter sig.16 Detta är en form av tracking som inte använder sig av feature 
points, istället används spline shapes i form av det som brukar likna verktyg för 
rotoscoping. Algorithmen läser därav av hur pixlarna i det valda området rör sig i 
förhållande till varandra, vilket betyder att pixlarna måste existera på samma yta 
som antas vara plan. Att inte förlita sig på spefika området med mycket kontrast 
gör att trackingen påverkas mindre av ljus och färgskillnader i det filmade 
materialet. Det samma gäller om motion blur i det filmade materialet är synligt 
samt om objekt som trackas försvinner ur bild. Planar tracking använder sig av 
en algorithm som läser av både translation, rotation, skala, skevning och 
perspektiva förändringar.  
Användningen av planar tracking har varit som mest aktiv inom vfx industrin för 
rotoscoping och 2D tracking där företag som Imagineer stått för mjukvara så 
som Mocha pro.17 Under en intervju av Ross Shain, som i nuläget arbetar för 
BorisFX18, berättar han att användningen av deras algorithmer började utnyttjas 
av artister som en lösning till att skapa en 3D camera solve. Detta medförde 
förändringar i Planar tracking för vfx arbete och kan därför även idag användas 
för match moving av en kamera.19 En camera solve med planar tracking 
resulterar i en export av en virtuell kamera och axis punkter för de ställen där 
spline shapen tidigare har använts.  
 

2.2 Kamera och metadata inom matchmoving 
Då skapandet av en virtuell kamera ska utföras behövs viss kunskap och 
information om hur en riktig kamera och dess rörelser fungerar.  
 
En kamera och framförallt en lins kan inte skapa en perfekt visuell presentation 
av verkligheten och det som det mänskliga ögat ser. Det finns alltid olika 
artefakter i form av lens distortion, lens flares, brus, ljusskillnader och så vidare. 
Detta medför skillnader i vad en människa kan se med sina egna ögon och vad en 
kamera ser.20 
De tre egenskaper en lins och kamera har som är av intresse för denna 
undersökning är FOV, focal lenght och sensor image area, oftast i mm. FOV 
räknas ut med hjälp av focal length och storleken på sensorn i kamerahuset och 
står för field of view. Detta medför att FOV kan förändras beroende på vilken lins 
en kamera använder och vilket kamerahus som används. Se bild 3 och 4.   
Vissa kameror använder sig även av en crop factor beroende på vilken 
upplösning kameran har spelat in eller fotograferat med. Detta betyder att 
sensorns storlek påverkas, vilket också påverkar focal lenght och som i sin tur 
påverkar hur kameran ser miljön den spelar in. Det finns däremot metoder för 
att beräkna focal length, både via de mjukvaror som finns inom match moving 
idag samt mer manuella sätt. The PixelFarm’s PFTrack har exempelvis ett 

                                                        
16 Gilles simon, Andrew W. Fitzgibbon och Andrew Zisserman 
17 https://www.fxguide.com/featured/first-look-imagineers-mocha-v3/ 
18 https://borisfx.com/ 
19 https://www.fxguide.com/quicktakes/qa-with-ross-shain-from-imagineer/ 
20 Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010. 

https://www.fxguide.com/featured/first-look-imagineers-mocha-v3/
https://borisfx.com/
https://www.fxguide.com/quicktakes/qa-with-ross-shain-from-imagineer/
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arbetssätt för att beräkna focal length21, medan ett av det mer manuella 
arbetssättet beskrivs av Steven D. Katz i VES.22 Katz kallar det för Back 
Projection och utgår från att bilden tagen av kameran innehåller vinkelräta ytor 
samt att bilden inte har blivit beskuren av upplösningen under inspelningen. 
Utifrån denna modell kan angle view av linsen sedan räknas ut, vilket i sin tur 
representerar den focal lenght linsen har.  
 

 
Bild 3. Hämtad från Field of view and focal length skriven av Paul Bourke, 2003.  

 
 

 
Bild 4. Hämtad från VFX Camera Database. Bilden beskriver en jämförelse av vad 

en virtuell kamera ser beroende på vilken film back som matats in.  
 
Det finns även olika former av linser som kan ha stor betydelse inför hur 
materialet som sedan ska användas i match moving ser ut. En lins kan vara 
anamorphic eller spherical. En anamorphic lins till skillnad från en spherical 
tillåter inspelning av widescreen och sparas som en visuellt ihopklämd version 
av det som filmades. Detta definieras av bildens pixel aspect ratio.23 Denna typ av 
lins kan också enligt Barber, Cosker, James samt Waine vara besvärligare att 
arbeta med som en fx artist.24  
Beroende på vilken lins som används kan även depth of field variera samt lens 
distortion, vilket behöver analyseras och eventuellt korrigeras för att det inte ska 
påverka camera trackingen. Linsens kurva speglar sig i det filmade materialet 

                                                        
21 https://www.thepixelfarm.co.uk/ 
22 Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman, 2010. 
23 http://vfxcamdb.com/ 
24 Alastair Barber, Darren Cosker, Oliver James, och Ted Waine, 2016. 

https://www.thepixelfarm.co.uk/
http://vfxcamdb.com/
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och om detta finns i materialet som ska trackas kan felaktiga resultat 
förekomma. Se bild 5.  
 

 
Bild 5. Hämtad från What Every Matchmove Artist Needs to Know About Lenses av 
Thomas Angarano. Bilden visar en camera solver I PFTrack där de vita punkterna 

är locators i 3D space.  
 

2.3 Det filmade materialet 
Filmat material spelas in med en specifikt vald upplösning samt en vald fps och 
består kortfattad av en sekvens av bilder i pixlar. Dessa påverkas av varandra 
vilket medför begränsningar vid filmning i jämförelse till fotografering. Ett 
exempel på detta är att slutartiden begränsas av fps vilket kan medföra det som 
kallas för motionblur. Under en inspelning komprimeras bilden som filmas vilket 
påverkar fps. Ju mer komprimerad ett material är desto högre fps kan materialet 
ha. Även kvaliten av bild påverkas beroende på hur kameran sköter 
komprimering. Därav kan det filmade materialet variera i upplösning och fps 
beroende på inställningar samt vilken kamera som användes under 
inspelningen.  
Filmat material spelas in i 2D och skapar illusionen av en 3D miljö på grund av 
perspektivförändringar samt rörelse i form av skala, rotation, translation och 
parallax. För att tolka djupet i en 2D bild delas det upp i former, spatiala 
förhållanden mellan objekt och djup mellan objekt. Denna tolkning kan kallas för 
segmentation och används bland annat inom vfx arbete med hjälp av algorithmer 
som kan räkna ut rörelsevektorer.25 Denna tolkning kan bara göras i filmat 
material.  
Det är också viktigt att påpeka skillnaderna mellan det en dator ser samt det ett 
mänskligt öga kan se. Till exempel är ögat mer känslig för förändringar i 
ljusstyrka, men inte för färgförändringar. Det samma gäller snabba förändringar 
i jämförelse med långsamma.  Den största skillnaden till vad det mänskliga ögat 
ser och vad en kamera ser är dock begränsat till input. Det människan ser är det 
hjärnan ser med hjälp av input från ögonen och kan påverkas samt begränsas av 
till exempel vår position och det hjärnan tolkar. Kameran är en digital kopia av 

                                                        
25 H Morikawa och H harashima, 1992 
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vad det mänskliga ögat men kan också, beroende på input se mer än vad ett 
mänskligt öga kan.26   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
26 Alva Noe, 2004.  
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3 Metod och Material 
 

3.1 Material 
Materialet som undersöktes i detta arbete bestod delvis av litteratur och tidigare 
teorier men också olika mjukvaror och teknologier för att kunna undersöka och 
jämföra informationen från litteraturen med egna undersökningar. Material så 
som plates och kamera var begränsat till det som användes under inspelningen 
av filmen Gryning.  
Nedan presenteras det material som var nödvändigt för undersökningen.  

3.1.1 Kamera och lins 
Kameran som användes under inspelningen av Gryning var en RED EPIC-W 8K 
med en CMOS S35 Helium sensor. Inspelningen av det filmade materialet skedde 
i 4K (4096x2160 FF) och enligt VFX Camera Database kan kamerans största 
upplösning vara 8K. Hos RED Digital Cinema’s hemsida finns information om 
kamerans sensor storlek samt crop factor. Sensor storleken/film back size är 
14.95 mm i bredd och 7.88 mm i höjd vid inspelning i 4K FF. Crop factor är x2, 
vilket innebär att den focal lenght som användes under inspelningen måste 
multipliceras med 2 för att vara korrekt med det kameran ser. Se bild 6.  
 

 
Bild 6: Bilden är tagen från Red Digital Cinema’s hemsida. 

 
Som tidigare nämnts kan det göra stor skillnad om information om kameran 
finns tillgänglig eller inte inför match moving. I detta fall hade information om 
vilken kamera som hade använts under inspelningen sparats men inte vilken 
lins. Därav saknas också information om den focal lenght som användes. Dock 
finns det noterat hos mjukvaror så som PFTrack och Boujou 5 att tracking 
algorithmerna kan anta focal lenght samt lens distortion under analysen av 
materialet, men det är fortfarande inte garanterat att det alltid är korrekt.  
Information om linsens distortion saknas också då inget lens grid filmades. I 
kapitel 3.2 kommer metoder för att lösa denna problematik att tas upp samt 
eventuella uträkningar för focal lenght.  
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3.1.2 Plates 
Denna undersökning kommer att utgå från två olika filmsekvenser filmade i 25 
fps och levererade i filformatet MOV. Den första kallas för Plate 1 och den andra 
för Plate 2. Dessa har valts beroende på dess skillnader i rörelse, parallax och 
synligt djup i bild för att få mer förståelse över vilka skillnader tracking kan 
resultera i, i de olika arbetsmetoderna som har använts för denna forskning. 
Valet av plates skapar också en bättre diskussion samt jämförelse när det 
kommer till analysen av arbetsmetoderna som valts samt om det går att använda 
sig av de principer större delar av vfx industrin använder sig av. Som tidigare 
nämnts spelar kamerans rörelser roll för att tracking algorithmer ska kunna 
analysera det filmade materialet och återskapa den kamera som användes.  
 
Analys och information om plate 1: 

• 426 frames 
• Långsam och konstant kamerarörelse framåt i scenen.  
• Större del av samma objekt är synliga i scenen under hela sekvensen. 
• Lite rotation, parallax och djup.  
• Ingen noterbar motionblur. 
• Lite blur finns i form av depth of field.  
• Svaga kontraster.  
• Lite brus. 
• Hörn med kontrast existerar i platen på grund av synliga gravstenar. 
• Två skådespelerskor med rörelse finns.  
• Små skakningar i bild på grund av kamerans placering på en 

rullbana/kamerarigg.  
• Mycket natur som rör sig i form av löv, gräs och insekter.  
• Finns ett fåtal vinklar som kan antas vara räta. Svårt att avgöra om de är 

räta eller inte med det mänskliga ögat. 
• Ingen synlig rolling shutter.  
• Saknar utplacera tracker markers och mått av scen. Plate 1 filmades utan 

information om scenen.  
• Stor gravsten är av intresse för vfx arbete senare.  
• Reflektioner existerar på den stora gravstenen.  
• Skuggor existerar på grund av skådespelerskor.  

Plate 1 är alltså den form av sekvens som enligt tidigare teori kan vara 
problematisk att utföra en matchmove på. Rörelserna är långsamma, information 
saknas och det förekommer även många objekt som rör sig i scenen. Även små 
skaningar i kameran förekommer. RPM kommer att behövas för denna plate 
beroende på metod.  
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Bild 7: Plate Ett. Bilden är tagen ur filmen Gryning, med skådespelerskan och regi 

Maria Forslin samt skådespelerskan Teja Östberg.  
 
Analys och information om Plate 2:  

• 219 frames 
• Rotation, translation, parallax är tydligt från mitten av sekvensen. Djup 

blir också tydligare än i Plate 1. 
• Tracker markers och information om den filmade scenen saknas.  
• Svaga kontraster 
• Lite brus 
• Olika snabba rörelser genom scenen. I början och slutet är de långsamma 

men i mitten är de snabba.  
• Motionblur existerar. 
• Natur med rörelse. Mer synlig natur än i Plate 1.  
• Objekt som är synliga i de första frames av platen är inte synliga i slutet.  
• En skådespelerska går i scenen samt täcker flera områden under olika 

delar av sekvensen. 
• Stor gravsten, det av intresse för vfx artisten, försvinner ur bild.  
• Skuggor existerar på grund av skådespelerska.  

Enligt tidigare teori kommer användingen av RPM vara viktig i denna plate 
beroende på metod. Det finns mycket objekt som kommer exluderas och behövas 
ta i åtanke under trackingen. Början av plate 2 sker i samma miljö som Plate 1.   
 



 

 14 

 
Bild 8: Plate Två tagen ur filmen Gryning, med skådespelerskan Maria Forslin. 

Kameran i bilden rör sig från vyn i Plate Ett till höger.  
 

3.1.3 Program och plug-ins 
De program och plug-ins som användes för match moving i detta arbete var: 

• Vicon’s Boujou 5 – camera tracking med 2d tracking 
• BorisFX’s Mocha Pro – planar tracking 

De program som användes utöver detta för testning och jämförelse av det 
filmade materialet och den skapade virtuella kameran var: 

• Autodesk Maya  
• Adobe After Effects CC 
• Adobe Premiere Pro  
• Adobe Photoshop CC 
• The foundry’s Nuke 

Dessa mjukvaror valdes i relation till de valda arbetsmetoderna som tas upp i 
kapitel 3.2 men också med tanke på hur programmen kan sammarbeta. Vissa 
program användes även beroende på vilken problematik som behövde lösas. 
Autodesk Maya användes för skapandet av en 3D miljö som efterliknar den 
filmade miljön. Adobe After Effects och Adobe Premiere pro användes för 
jämförelse av filmat material och 3D materialet. Mocha Pro och Photoshop 
användes delvis för analys och bearbetning av lens distortion. Nuke användes på 
grund av att uppsättningen av 3D scenen ihop med tracking datan från planar 
tracking var optimerad för just det arbetsflödet.  
Valen har även gjorts med viss tanke på tidigare erfarenhet och användning av 
viss mjukvaran.   

3.1.4 Litteratur och källor 
Tidigare teori och litteratur angående ämnet match moving, kamera och vfx 
pipelines samt information från intervjuer och programutvecklare har använts 
som grundstomme till de val som har gjort i detta arbete samt hur arbetet 
utfördes när testning av arbetsmetoderna genomfördes. Arbetet utgår alltså från 
praktiker som redan utövats inom större delar av vfx industrin för att sedan få 
förståelse över om dessa även kan användas i den form av material som arbetet 
presenterat.  
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Inför match moving ska eventuella korrigeringar göras om camera solven inte 
resulterar i en stabil återskapad kamera. Dessa korrigeringar har gjorts med 
åtanke av tidigare teori om ämnet.  
Litteratur som behandlar hur filmat material beter sig, hur en kamera i 
verkligheten arbetar samt vad det mänskliga ögat kan registrera används också 
för att få förståelse över de val som gjorts under testerna som genomfördes samt 
för att förstå skillnaden mellan det som ögat kan se och det som datorn och de 
valda tracking algorithmerna i programmen ser. 
Den form av match moving metod som det fanns mest tillgänglig litteratur om 
inom vfx arbete pekar åt att det mest traditionella och hållbara arbetssätt att 
arbeta med camera tracking är med hjälp av 2d feature points. Därav gällande 
det ämnet kunde litteratur och teorier jämföras för att få en överblick över hur 
trovärdigt materialet var. Detta kan också bevisa att denna form av arbetsmetod 
är det som är mest testat. Det samma gällde även teori angående filmat material, 
kameror och vfx arbetsflöden.  
När det kommer till Planar tracking utgick teorin från intervjuer, information 
från utvecklare samt tidigare arbete relaterat till AR.  Det fanns därav inte 
mycket litteratur angående ämnet planar tracking och hur det används inom vfx 
industrin. Detta kan också ha att göra med hur relativt nytt detta arbetssätt är. 
Information från indivudella utvecklare och vfx artister som arbetar inom 
industrin har också behandlats men jämförts med den litteratur detta arbete 
använt sig av. Detta för att förstärka det den individuella individen har skrivit i 
jämförelse med praktiker som utövas och finns dokumenterar inom vfx 
industrin.  

3.2 Arbetsmetoder 
I detta kapitel kommer de arbetsmetoder som har undersökts att presenteras 
samt varför dessa har valts. Feature point tracking är i denna rapport det som 
syftar på 3d camera tracking med ett antal utsatta 2D feature points som sedan 
ska resultera i en camera solve. Även om denna metod också kan anses vara 
automatisk så står automatic tracking för den form av arbetssätt där artisten 
enbart kontrollerar hur feature points ska se ut, inte var de ska placeras. Dock, 
enligt tidigare teori behöver oftast denna form av metod korrigeras vilket leder 
till att vissa feature points kan behöva användas.  
Planar tracking är som tidigare nämnt den metod som istället arbetar med spline 
shapes istället för feature points. Valet av att jämföra just dessa metoder som 
diskuteras nedanför har gjorts för att få en förståelse i vad som används och är 
aktuellt inom vfx industrin idag, samt för att se om material som saknar 
vässentlig information kan använda dessa metoder också.  
Alla arbetsmetoder involverar liknande förberedenade steg, så som beräkningar 
av focal lenght och lens distortion med hjälp av mjukvara och manuell back 
projection. Arbetsmetoderna leder också till en export av trackingdata till en 3D 
mjukvara för att jämföra de plates som används med en 3D presentation av den 
filmade miljön. Detta för att lättare upptäcka eventuella fel i camera solven. De 
arbetsmetoder inom match moving som använder sig av till exempel optical 
flow, kernel shape baserad tracking och motion capture kommer inte att testas 
då det enligt litteratur mest har använts för att addera effekter, tracka objekt och 
inte kamera, samt för att eventuellt tracka material som innehåller 
genomskinliga objekt.  
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3.2.1 Feature point tracking 
Feature point tracking har valts på grund av dess stora bredd av redan känd 
kunskap samt att det påstås vara ett av de mer traditionella sätten att arbeta 
med matchmoving som ska resultera i en camera solve. Enligt tidigare teori är 
denna form av arbetsmetod också mer säker att arbeta med då en vfx artist har 
större kontroll över vad mjukvaran som valts läser av. Då materialet som detta 
arbete undersökte saknade tracker markers i miljön blev valet av områden även 
något som behövde kontrolleras av artisten. Som tidigare nämnts kan även 
utplacering av feature points göras med hjälp av den kunskap som tagits från de 
källor som använts i arbetet samt med hjälp av en analys av det filmade 
materialet. I denna metod behöver inte heller rotoscoping användas då artisten 
själv kontrollerar var feature points ska placeras ut, och kan därav undvika de 
objekt som rör sig i scenen. I jämförelse av plate 1 och 2 antas denna metod vara 
mer effektiv för plate 1. Detta på grund av hur scenen ser ut. Samma objekt är 
synliga under alla frames och ingen motionblur förekommer vilket gör valet av 
områden lättare. Dock har plate 2 mer rörelse vilket också kan underlätta för 
tracking algorithmen när det kommer till att läsa av miljöns rörelse. Plate 2 antas 
behöva fler feature points än plate 1 på grund av dess stora rörelse och att objekt 
försvinner ur bild. Här kommer framförallt en jämförelse i effektivitet att göras, 
men också hur många feature points som är nödvändiga för en stabil camera 
solve. Då båda scenerna har mycket djup kommer feature points att behöva 
placeras ut på olika delar av djupet, framförallt i plate 1 där djupet är otydligare 
än i plate 2 på grund av skillnaderna i parallax.  

3.2.2 Planar tracking 
Planar tracking, till skillnad från feature point tracking, har inte samma mängd 
av tidigare teori angående arbetssätt inom vfx, speciellt inom större 
produktioner.  Showreel’s hos BorisFX’s hemsida visar däremot att deras planar 
tracking system Mocha Pro faktiskt används inom film och media, både stora och 
små produktioner.27 Även via intervjuer med Ross Shain påstår han att detta 
arbetssätt för att genomföra camera tracking har blivit mer aktuellt för vfx 
arbeten där andra tracking algorithmer, som använder sig av feature points, 
misslyckas. Han påstår även att mjukvaran ska vara lätt att använda som 
nybörjare. Dess unika system att tolka rörelser i filmat material skapar intresset 
av att undersöka denna metod, speciellt med filmat material som saknar tracker 
markers i miljön. Då tracker markers är designade med höga kontraster, hörn 
och andra features som de mer normala trackingalgorithmerna söker efter kan 
planar tracking eventuellt vara ett arbetssätt för just material som saknar denna 
form av information, samt om det saknar mycket kontraster. Även i denna metod 
görs antaget att Plate 1 är lättare att hantera för en vfx artist i början av sin 
karriär i jämförelse med Plate 2 där fler spline shapes behövs användas för att 
hjälpa algorithmen analysera de olika delar av miljön som syns vid olika 
tidpunkter i platen. Även i denna metod kan RPM begränsas då ytor väljs för 
hand av vfx artisten. Istället för hörn ligger fokuset på att välja de ytor som antas 
vara plana.  

                                                        
27 https://borisfx.com/products/mocha-pro/ 

https://borisfx.com/products/mocha-pro/
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3.2.3 Automatic Tracking 
Automatic Tracking påstås vara en metod som kan behöva mer korrigering men 
samtidigt en som kan hjälpa en artist att tracka material där information om 
kamera och lins saknas. Speciellt i de fall då det filmade materialet innehåller 
mycket djup och har små kamerarörelser. Dock som nämnts tidigare är denna 
metod mindre kontrollerbar än tidigare nämnda metoder, vilket kan innebära att 
eventuell reducering av skapade feature points kan behövas. Även arbete så som 
rotoscoping antas behövas då objekt i form av träd och skådespelerskor i platen 
inte får räknas med av algorithmen då det kan medföra mer arbete för vfx 
artisten samt ge en felaktig camera solve. Kontrollering av feature points 
utseende kommer kunna justeras samt tas bort efter hand om en camera solve 
skulle få ett dåligt resultat. Även addering av handsatta feature points kan 
användas för att ge algorithmen mer input att ta hänsyn till ihop med det point 
cloud som genereras. Detta medför även mer kontroll för artisten.  
Resultatet mellan plate 1 och 2 antas vara snarlika då programmet är det som 
utför placeringen av intressanta features att tracka. Här kommer en jämförelse i 
arbetsmängd att eventuellt behövas för att avgöra om den forskning som tidigare 
gjorts stämmer eller inte när det handlar om material så som denna 
undersökning behandlar.  
 

3.3 Genomförande av arbetsmetoder 

3.3.1 Förberedelser 
Som förberedelser till plate 1 och plate 2 undersöktes om eventuell lens 
distortion kunde tas bort i materialet för att underlätta för en camera solve. 
Tester utfördes både i Boujou med hjälp av Assess Lens Distortion och det som i 
programmet kallades för ”calibration lines”, samt i Mocha Pro där artisten kan 
låta mjukvaran analysera det den tror är raka linjer i platen. Detta kunde sedan 
redigeras för att välja ut de linjer som skulle agera som referenslinjer till 
skapandet av en distortion map. Då materialet hade få linjer som kunde antas 
vara raka i verkligheten av det mänskliga ögat användes denna metod som den 
slutgiltliga för detta arbete. Metoder för att analysera lens distortion med hjälp 
av fotografier av ett grid fanns inte tillgängligt och därför kunde tester för detta 
utföras.  
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Bild 9: Bilden visar det första steget av analysering av räta linjer i Mocha Pro. 
 

 
Bild 10: Bilden visar reducering av referenslinjer till tolkning av lens distortion av 

plate 1 och 2.  
 

 
Bild 11: Bilden visar vilken lens distortion programmet tolkat att linsen har. 

Denna antas vara liten då kameran har en crop factor.  
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Tester utfördes för Plate 1 och 2 där Plate 2 hade tydligare linjer som kunde 
läsas av programmet samt av det mänskliga ögat. Exportering av linsens data 
kunde göras i form av distortion maps. Bild 12 visar hur dessa ser ut. Den 
översta mappen i bilden är det som användes för att addera lens distortion till de 
3d objekt som ska läggas till i scenerna.  
 

 
Bild 12: Bilden visar de distortion maps som användes för att ta bort lens 

distortion från plates samt den map som användes för att lägga till distortion på 
3D objekt.  

 
En undersökning för att beräkna Focal Lenght testades med hjälp av back 
projection. Då det filmade materialet spelades in med en upplösning som 
beskärde sensorn gjordes metoden svår att lita på. Även denna metod förlitade 
sig på vetandet om att vinkelräta ytor fanns i den filmade miljön, vilket inte 
heller kunde avgöras här. Dock med de tester som utfördes och de uträkningar 
som gjordes gick det att avgöra minsta möjliga focal lenght samt angle of view 
för kameran. Se bild 13 för uträkningar och metod.  
Testet gjordes genom att måla upp ett rum med hjälp av ett hörn vänster om den 
stora gravstenen och skådespelerskan. Med detta skapade rum och hörn kunde 
sedan placering av vanishing points i bilden avgöras, vilket sedan kunde 
användas som referens till vilket avstånd kameran hade från den horisontella 
linjen i bilden. Uträkningarna gjordes kortfattad med papper, penna och linjal. 
Efter detta kunde grader räknas ut mellan de olika vanishing points samt 
kamerans position vilket ledde till vetskapen om kamerans vinkel, horisontellt.  
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Bild 13: Bilden visar hur mått och uppmålning av linjer användes för att beräkna 

kamerans minsta focal lenght. 
 
Då information om kamerans position i höjd var svår att avgöra var det svårt att 
beräkna den vertikala vinkeln, dock finns det tabeller över linsers camera angle 
samt vilken focal lenght de eventuellt kan ha, därav kan det räcka med vetskapen 
om den horisontella vinkeln. 
Med hjälp av delvis phytagors sats och matematiska formler kunde camera angle 
anses vara 40 grader. Enligt användandet av en app som utvecklas för att kunna 
beräkna FOV antogs focal lenght vara minst 20 till 24 mm. På grund av kamerans 
crop factor måste även detta värde multipliceras med 2, vilket ger vetskapen om 
att linsens focal lenght minst är 40 mm. 
 
Filmsekvenserna i sig förberedes genom att exporteras från mov format till tif-
sekvenser, detta för att kunna hantera filmsekvensen mellan de olika program 
som användes för jämförelse av resultat. Kontraster förändrades och viss 
brusreducering gjordes av materialet innan exporten, detta på grund av 
materialets avsaknad av tydliga kontraster mellan skuggor och ljus. Kontraster 
höjdes till den nivån så att det inte skulle addera mer brus i bilden. Även med 
hjälp av de distortion maps som hade skapats tidigare i arbetsprocessen kunde 
materialet undistortas. Detta för att senare kunna intergrera det filmade 
materialet lättare med en 3D miljö.  

3.3.2 Feature point tracking 
Framerate och upplösning av material matades in i programmet som användes. 
Focal lenght matades ej in men kontrollerades under de camera solves som 
utfördes.  
Feature points placeras ut med jämna mellanrum och med hänsyn till objekt som 
befann sig i olika djup i bild. De placerades även på olika positioner i x led för att 
ge tracking algorithmen mer information om rotation i scenen. I plate 1 
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användes ett liknande antal feature points som i plate 2. Detta på grund av dess 
olika kamerarörelser och djup i miljön. Placering av feature points gjordes med 
hänsyn till tydliga hörn och kanter samt områden med mycket kontraster. Rörlig 
miljö undveks, det samma med rörliga varelser, i detta fall skådespelerskor och 
insekter. Då motion blur var synligt i plate 2 behövde vissa feature points 
rörelser, samt dess storlek av search area, kontrolleras. I plate 2 behövde feature 
points search area vara betydligt större än i plate 1. Detta konfirmerades med 
tester av mindre vald search area för plate 2. Feature tracks sattes även ut med 
hänsyn till de objekt som senare skulle läggas till i 3D. I detta fall var det mark, 
vissa gravstenar i scenen samt stenblock. Detta för att senare i 3D mjukvaran 
kunna placera ut 3D objekt på rätt z-djup, i förhållande till camera solven.  
En camera solve redigerades ett antal gånger för att se om förbättring av 
tracking kunde göras samt redigering av feature points för att få en bättre 
placering av kameran och locators i 3D space. Totalt användes runt 40 feature 
points då de tester där färre feature points, speciellt i plate 1, resulterade i fel 
tolkning av parallax och rotation. I Plate 2 var det viktigt att se till att feature 
points placerades så att de överlappade varandra i tid, speciellt då 
skådespelerskan blockerade de flesta gravstenar som fanns i scenen under olika 
frames. Var antalet feature points för få i Plate 2 resulterade camera solven oftast 
i en camera solve som var uppdelad i mer än en virtuell kamera. Detta hände då 
algoritmen helt enkelt saknade för mycket information för att kunna skapa 
enbart en virtuell kamera.  
 

 
Bild 14: Bilden visar slutgiltlig utplacering av feature points för plate 1.  
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Bild 15: Bilden visar hur slutgiltlig camera solve ser ut, både i 2D och 3D space för 

Plate 1. 
 
För att underlätta arbetet senare i 3D space sattes även ett origin och ground 
plane för scenen ut med hjälp av de feature points som hade placerats ut tidigare. 
Infogandet av 3D objekt direkt i Boujou gjordes för att kontrollera 3D miljön 
innan den exporterades som ett ma skript till Maya. Även skala av 3D scenen 
kunde redigeras i denna export. 3D miljön redigerades för att passa kameran i 
plate 1 och 2. I Maya kunde djupet i 3D scenen kontrolleras för att se om det 
stämde överens med de objekt som antogs vara plana eller raka.  
Därefter gjordes även en rendering ur den skapade kameran i Maya som sedan 
jämfördes med det filmade materialet i After Effects. Lens distortion lades även 
till på den 3D renderade miljön.  
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Bild 16: Bilden visar hur 3D miljön ser ut i Maya i förhållande till det filmade 

materialet. Detta är för plate 1. 
 

 
Bild 17: Bilden visar hur den renderade 3D miljöln kombinerades med det filmade 

materialet. 
 
Samma arbetsprocess utfördes även med plate 2 med vissa skillnader i 3D miljön 
då scenen var visuellt större än i plate 1.  

3.3.3 Planar Tracking 
I denna arbetsmetod valdes olika antal plana ytor med hjälp av spline shapes. 
Valet av ytor att tracka valdes, precis som i feature point tracking, beroende på 
om det fanns rörliga objekt eller inte i bilden. Även områden som hade skuggor 
från rörliga objekt undveks att trackas då tester där detta prövades resulterade i 
en sämre camera solve. Då manuella val av vilka former av rörelser som skulle 
trackas kunde göras valdes plana ytor i form av mark, gravstenar och stenblock.  
För att kunna redigera och eventuellt korrigera spline shapen behövdes matte 
klipp läggas till innanför spline shapen.  
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Minst 2 spline shapes behövdes för att få en camera solve. En spline shape kunde 
drivas av translation, rotation, scale, shear och perspective. I detta fall då syftet 
var att få en camera solve valdes alla dessa attribut. Både för plate 1 och 2. Spline 
shapes i jämförelse med feature points använde sig också av rörelsen i materialet 
för att tolka hur objekt utanför skärmen rörde sig. I plate 1 behövdes inte spline 
shapes för hand keyframe animeras, detta behövdes dock i plate 2 då djupet i 
bilden var större, samt rörelsen.  Bättre resultat av camera solve nåddes när 
spline shapsen överlappade varandra i rörelsen, speciellt för plate 2 då scenen 
där roterar bort från den scen som syns i den första delen av sekvensen.  
 

 
Bild 18: Bilden visar hur spline shapes och plan placerades ut för att ge en bättre 

uppfattning om parallax och rotation. Bilden är tagen från plate 1. 
 

 
Bild 19: Bilden visar hur 3D miljön och kamera sattes upp i Nuke. Bilden är tagen 

från plate 1. 
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Bild 20: Bilden visar hur 3D miljön och det filmade materialet såg ut ihop. De 

svarta punkterna är de locators som skapades från spline shapes. Bilden är tagen 
från plate 1. 

 
Den camera solve som utfördes för plate 1 och 2 skiljde sig framförallt pga av 
kamerans rörelser och det faktum att Plate 2, i jämförelse med Plate 1 hade mer 
kamerarörelse. För Plate 1 valdes en kamera med lite parallax medan plate 2 
använde sig av en kamera med mycket parallax samt motion blur. Focal lenght 
behövdes anges innan en camera solve kunde genomföras där valet att välja focal 
lenght kunde göras för >35mm, 35-70mm och >70mm. Tester utfördes för 35-70 
mm då minsta focal lenght tidigare hade estimerats.  
En exporting av datan gjordes där kontrollpunkterna för de spline shapes som 
hade använts omvandlades till locators i 3D space. En fbx fil skapades. Samma 
procedur som i tidigare tester utfördes fast i Nuke. Den största skillnaden i 
exporteringen av tracking datan för planar tracking var att en image plane inte 
exporterades. Det var bara en kamera och locators som exporterades. Detta 
gjorde att ihopsättningen av materialet behövdes göras manuellt. I feature point 
tracking exporterades både en kamera, locators och en image plane.  

3.3.4 Automatic Tracking 
Första steget var att skapa ett point cloud för både plate 1 och 2. De inställningar 
som gjordes var storlek på feature trackers område samt en viss begränsning av 
hur många feature points som skulle skapas. Storleken på feature points gjordes 
större för plate 2 på grund av motion blur i scenen. Några enstaka handplacerade 
feature points användes också för att lägga till fler faktorer och beräkningar för 
tracking algorithmen.  
Innan rotoscoping i filmsekvenserna lades till gjordes två tester av att skapa ett 
point cloud vilket resulterade i att de flesta feature points hamnade i träd och på 
skådespelerskorna. Rotoscoping lades till med detta i åtanke. Plate 1 hade 
betydligt fler områden som behövde rotoscoping än plate två på grund av 
skådespelerskorna även om rotoscoping i plate två hade större former för att 
kunna täcka alla träd i bakgrunden av bilden.  
 



 

 26 

 
Bild 21. Plate 1och 2 förberedelser inför automatisk camera tracking i Vicon’s 

Boujou. Det gröna representerar de områden som har rotoscoping.  
 
Antal feature points som skapades kan ses i bild 20. Trots användningen av 
rotoscoping valdes fler feature points bort för hand, specifikt de feature points 
som var placerade i luften. I plate 2 förekom fler felaktiga feature points än i 
Plate 1. Dessa points kontrollerades och togs bort.  
 

 
Bild 22. Plate 1. De röda punkterna i bilden illustrerar de feature points som 

skapats av den automatiska trackinganalysen.  
 
Den rotoscoping som placerades ut behövdes även animeras för hand då 
objekten som var av intresse hade rörelse. Det samma gjordes i Plate 2, där 
rörelserna var mer komplexa och tog längre tid att animera. Camera solve för 
Plate 1 och 2 redigerades och ett ground plane sattes ut för att få en enklare 3D 
scen att arbeta med senare. Exporteringen av camera solven för plate 1 och 2 var 
tyngre på grund av de locators som hade skapats.  
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Bild 23. Plate 1. De blåa och gula punkterna motsvarar de tidigare röda feature 

points. Bilden ovanför är plate 1 ihop med 3D locators. Den nedre bilden är en vy av 
hur den trackade miljön ser ut i 3D space. 

 
Även denna data exporterades till Maya, och 3D miljön redigerades för att passa 
platen och den virtuella kameran. Placering av 3D objekt var betydligt svårare än 
i feature point och planar tracking då locators position och namn behövdes 
kontrolleras för att avgöra att placeringen av 3D objekt skedde på rätt ställe i 3D 
space. Val av skala kunde även göras under exporten vilket testades för att se om 
skillnader skulle förekomma. Test av 3d objekt gjordes också i Boujou innan 
export för att konfirmera att camera solve var stabil.  
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Bild 24. Bilden visar uppsättning av 3D miljön i Maya för plate 1.  

 

3.4 Metodkritik 
Först och främst är det viktigt att poängtera att de olika metoder som valdes att 
undersökas i detta arbete kan få olika resultat beroende på hur det filmade 
materialet ser ut samt hur van artisten som utför trackingen är att arbeta med 
den teknologie som användes. Val av mjukvara kan också resultera i olika 
resultat, därför är detta arbete begränsat till de tracking algorithmer som 
används i de valda programmen. Resultatet kan bli annorlunda med en annan 
tracking algorithm. Resultatet kan också påverkas beroende på hur feature 
points placerades ut samt hur rotoscoping hanterades av artisten. Även artistens 
förförståelse av hur tracking fungerar kan påverka hur arbetsprocessen har 
genomförts. 
De två plates som valdes att undersökas innehåller olika kamerarörelser men är 
filmade med samma kamera, de är filmade i samma upplösning, i samma miljö, 
med samma fps och saknar samma form av kamerainformation. Hade 
information om till exempel focal lenght funnits hade resultatet av de olika 
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metoderna kunnat se annorlunda ut. Det samma gäller om en annan kamera 
hade använts. Även analysen av lens distortion kan vara svår att avgöra om den 
är korrekt då de linjer som det mänskliga ögat antar vara raka eventuellt inte är 
det i verkligheten. Det är dock rimligt att detta arbete är begränsat till 2 plates, 
men samtidigt finns det alltid en risk till att resultaten av trackingen av dessa 
plates är en slump.  
Undersökningen är också begränsad till just den form av trackingmetoder som 
enligt tidigare forskning varit aktuella för denna tid och kan därav inte avgöra 
om ett bättre resultat hade kunnat nås med en annan arbetsmetod.  
Även relationen mellan vad det mänskliga ögat ser och vad tracking algorithmen 
ser kan skapa olika resultat samt val av hur en plate tacklas av artisten. 
Personliga teorier och kunskap har däremot fortfarande begränsats och därav är 
dessa exluderade från resultatet.  
 
 
 
 
 
 
 
Jag har använt de programmen innan yes^^ men denna föraning är det jag undrar om: ska jag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kanske skriva det som en inledande del i metod och länka det till forskning från andra för  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat de olika arbetsmetoderna gav. 
 

4.1 Förberedande steg 
Efter de tester som genomfördes kan de förberedande stegen sammanfattas 
enligt bild 22. Bilden visar de steg och analyser som behövde genomföras och 
testas för att se om information om använd kamera kunde räknas ut. Även de 
steg som kan påverka trackingen tas upp i form av RPM och undistortion. Det 
visade sig att uträkningar och analys av det filmade materialet var nödvändigt 
för de kommande stegen där match moving skulle utföras och att back projection 
kunde användas för att avgöra minsta möjliga focal lenght. Dock då vissa 
material saknades, som till exempel ett lensgrid, kunde vissa metoder och tester 
inte genomföras.  
 

 
Bild 25. Bilden visar de olika förberedelser som kan användas inom match moving 

 

4.2 Feature point tracking 
Plate 1 resulterade efter fyra redigeringar av feature points i en camera solve där 
den virtuella kameran såg ut att ha en korrekt rörelse i djup men däremot 
saknades fortfarande lite av den rotation som kameran enligt analys skulle ha. 
Även om camera solven såg stabil ut när placering av 3D objekt gjordes i tracking 
programmet så kunde de locators som skapats analyseras tydligare i Maya. I 
Maya syntes det att de punkter som placerats ut på samma objekt skillde i z-djup, 
vilket det enligt analysen av bilden inte skulle ha gjort, då ytorna till exempel 
antogs vara plana.  
Metodmässigt krävde denna metod mer kunskap om hur tracking algorithmer 
arbetade än i jämförelse med automatic tracking och planar tracking. Denna 
metod tog även längre tid att genomföra då fler feature points lades till efter 
hand efter de första tester som gjordes. Totalt användes runt 40 feature points 
för plate 1.  
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Resultatet visar att feature tracking för plate 1 krävde många feature points för 
att kunna analysera djupet i 2D miljön samt rotation men att dessa ändå visade 
sig vara fel när jämförelse i 3D scen gjordes.  
 
Plate 2 var betydligt mer problematisk att arbeta med men verkade vara lättare 
för tracking algorithmerna att tolka efter att feature points som överlappade 
varandra fanns i scenen. Dock kan problematiken ha påverkats av den 
motionblur som fanns i platen samt den lens distortion som eventuellt inte 
kunde tas bort. När 3D objekt skulle jämföras med det filmade materialet var de 
locators som hade skapats delvis fel placerade i djup, precis som för plate 1. 3D 
objekt som i det filmade materialet skulle befinna sig på samma djup i bilden 
tolkades ha olika djup av trackingen, vilket ledde till att 3D objekten kunde se ut 
att röra sig annorlunda när ett objekt placeras på fel ställe i 3D space. Dock var 
djupet fortfarande mer korrekt än i plate 1, vilket gjorde att 3D miljön inte 
behövde anpassas lika mycket som för plate 1. Scenen var rakare, och enklare att 
hantera. Små skakningar i kameran är även mer synliga i början av plate 2 än i 
plate 1. 
Resultatet visar alltså att feature point tracking för plate 2 tolkade 
kamerarörelserna mer korrekt på grund av de större skillnaderna i parallax och 
rotation i scenen, men att djupet fortfarande hade liknande problem som i Plate 
1. Även om ett liknande antal feature point krävdes för plate 2 så som plate 1 var 
ändå antalet feature points mindre än i plate 1. Resultatet visar även att denna 
metod var mest tidskrävande på grund av antalet feature points som behövde 
användas för att täcka den stora miljön i bilden.  
 

4.3 Planar Tracking 
Planar tracking för plate 1 resulterade i en till första anblick stabil camera solve, 
men efter en närmre undersökning kunde skillnader i den skapade 3D miljön och 
platen synas, speciellt i rotationrörelser som kameran hade. Då rörelserna var 
långsam var det svårt att avgöra detta. Denna metod verkar ha samma 
problematik som feature point tracking för denna form av filmat material. Även 
djupet var svårare att avgöra samt placering av 3D scen då de punkter som hade 
skapats av spline shapes inte kunde användas som referens till objekts absoluta 
placering. De kunde däremot användas som stöd för placering. Efter att 3D scen 
hade placerats ut såg den däremot mer korrekt ut än för plate 1 i feature point 
tracking. Miljön var rak, och verkade ha mer korrekt djup trots att rörelserna för 
den virtuella kameran verkade skilja sig mer än för feature point tracking.  
 
Planar tracking av Plate 2 krävde betydligt mer arbete och analys av vilka plana 
ytor som skulle matas in som information till camera solven. Resultatet skiftade 
beroende på hur spline shapes placerades i platen och den virtuellt skapade 
kameran hade rörelser som skillde sig från den riktiga kameran. 3D miljön ser ut 
att röra sig annorlunda och djupet i scenen verkar ha tolkats fel av tracking 
algorithmen. Detta kan ha att göra med att de ytor som antagits varit bra 
områden att tracka varit problematiska för tracking algorithmen att tolka. Även 
antalet plana ytor var mindre i Plate 2 än i Plate 1.  
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Resultatet visar att planar tracking av Plate 2 i jämförelse med Plate 1 var svår 
då antalet plana ytor och dess storlek var begränsat i scenen på grund av 
skådespelerskorna och den öppna miljön. Arbetsmetoden var dock mindre 
tidskrävande än feature point tracking då användadet av spline shapes täckte 
större ytor är vad en feature point kunde göra.   

4.4 Automatic Tracking 
Plate 1, efter att ha lagt till rotoscoping för de områden som kunde påverka 
skapandet av feature points, resulterade i en stabil camera solve. Detta kunde 
konfirmeras med den virtuellt skapade kameran samt 3D miljön som agerade 
som ett sätt att jämföra scenen med den verkliga och den skapade. Den rotation 
som tidigare varit problematisk kunde även i denna metod tolkas bättre av 
tracking algorithmen. Dock bestod arbetsmetoden fortfarande av mycket 
korrigerande av point cloud samt rotoscoping arbete.  
Resultatet visar att Automatic tracking för plate 1 hade lättare för att tolka de 
små rörelser som fanns i scenen på grund av det stora antalet feature points, 
men att dessa fortfarande behövde kontrolleras med hjälp av rotoscoping och 
manuell reducering.  

 
För Plate 2 användes även rotoscoping och viss korrigering av feature points.  
Området som behövdes rotoscoping var större än i plate 1. Det finns inga större 
skillnader i 3D miljön och den filmade miljön dock verkar fortfarande lite av 
rotationen mot slutet av scenen tolkas fel då objekten som lagts till i slutet av 
scenen har lite skillnader i rotation jämfört med de objekt de ska representera. 
Utöver detta gav automatic tracking av plate 2 ett snarlikt resultat som för 
feature point tracking för Plate 2. De största skillnaderna var att de locators som 
hade skapats av automatic tracking verkade ha mer korrekta förhållanden till 
objekt i scenen utifrån djupet i scenen. Automatic tracking för plate 2 fick även 
fler antal feature points som rörde sig felaktigt, vilket ledde till att reducering av 
feature points var betydligt större för Plate 2 än Plate 1. Även motionblur fanns i 
scenen vilket tolkades bättre när search area var större för de individuella 
feature points.  
 
Resultatet visar att automatic tracking var mest stabil för en miljö så som den 
som förekommer i Plate 1 och 2, men att korrigering fortfarande behövdes för 
att uppnå detta resultat. Denna arbetsmetod var även den som tog minst tid att 
genomföra, trots dess korrigering.  
 

4.5 Jämförelse av arbetsmetoder 
Jämförelsen av hur arbetsflödet för de olika metoderna som användes 
demonstreras nedan i form av bilder. Detta är en sammafattning av testerna som 
gjordes för både plate 1 och 2 för att visa att vissa skillnader behövs beroende på 
hur kamerarörelsen och den filmade miljön ser ut. Dock är detta resultat 
begränsat till det material som användes i denna undersökning. 
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Bild 26: Bilden besrkiver arbetsflödet för feature point tracking av plate 1 och 2.  
 

Bild 27: Bilden besrkiver arbetsflödet för Planar tracking av plate 1 och 2. 
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Bild 28: Bilden besrkiver arbetsflödet för automatic tracking av plate 1 och 2 
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5 Diskussion 
 

5.1 Feature Point Tracking 
Trots att denna undersökning resulterade i bäst resultat med automatic tracking 
för plate 1 och 2 kan det diskuteras om denna form av arbetsmetod hade 
resulterat i en bättre camera solve än undersökningens resultat. Enligt tidigare 
teorier och analyser påstås att denna form av tracking är den mest pålitliga och 
har minst negativa sidor då artisten har mer kontroll samt inte behöver redigera 
camera solven lika mycket som när automatic tracking genomförs. Denna 
forskning antar dock att vfx artisten har erfarenhet inom match moving, samt att 
information från inspelning oftast finns tillgänglig.   
Valen av feature points gjordes enligt en specifik modell och eventuella 
förändringar i camera solven hade kunnat varit synliga om en annan teori hade 
testats. Även placeringen av feature points, skalan på dess search area hade 
kunnat påverkat resultatet. Som en oerfaren match mover artist är det svårt att 
avgöra och analysera varför denna metod inte fick det resultat som antogs från 
början. Det är också svårt att säga om resultatet var en slump och om det hade 
sett annorlunda ut med användadet av en annan mjukvara samt filmat material. 
Skillnaderna av resultat för Plate 1 och 2 i denna arbetsmetod bestod framför allt 
beroende på hur kamerarörelsen såg ut och vilka artefakter som förekom. I plate 
2 förekom mer rotation än i plate 1 vilket också tydligare kunde tolkas av 
tracking algorithmerna. Hade fler feature points existerat i x-led kan rotationen i 
Plate 1 eventuellt ha tolkats bättre, men då metoderna redan använde sig av över 
40 utsatta feature points kan det i detta fall vara mindre tidskrävande att 
använda sig av automatic tracking. Skillnader kan även ha funnits om en mer 
korrekt focal lenght hade angivits, istället för att enbart kontrollera att den focal 
lenght som programmet antog att kameran hade stämde överens med den 
minsta möjliga focal lenght.  
De fördelar som fanns med denna metod, både för plate 1 och 2 var kontrollen av 
placeringen av feature points, men denna metod krävde också en djupare 
analysering av det filmade materialet för att kunna göra denna placering.   

5.2 Planar Tracking 
Planar trackingen för Plate 1 var ur en artists synpunkt smidig och effektiv med 
viss problematik på grund av skådespeleskornas påverkan av miljön samt det 
faktum att det saknades viss information om den kamera som hade använts 
under inspelningen. Denna form av metod verkade vara mer känslig till valet av 
focal lenght under camera solve i jämförelse med de andra metoderna. I den 
tidigare teorin som diskuterats förklarar författarna tydligt att planering inför 
camera tracking är väsentligt under filminspelningen för att arbetsprocessen 
senare ska vara så effektiv och korrekt som möjligt. Dock då Planar tracking 
läser av texturer och inte en specifik punkt kan man diskutera om kamerans 
information är nödvändig. I de exporteringsval som fanns i det program där 
metoden testades behövdes focal lenght inte anges, du behövde inte heller ange 
film back size för själva kameran och även när en export gjordes utan detta blev 
camera solven relativt stabil. Hade en artist däremot kunnat ange den specifika 
kamerainformationen hade camera solven eventuellt kunnat bli ännu mer stabil, 
men framför allt hade det framtida vfx arbetet blivit lättare.  
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Det specifika med planar tracking ska också vara att ljusförändringar i texturen 
eller motion blur inte ska påverka trackingen då det inte är det som 
algorithmerna i denna teknik läser av. I detta fall visar resultatet på att stora 
förändringar av texturen kan påverka trackingen oavsett, men att detta kan 
stödjas upp med fler valda områden som trackas samt keyframade spline shapes. 
Detta gällde framförallt i trackingen av plate 2, även om resultatet här var det 
som, i jämförelse med de andra metoderna, gav den minst attraktiva camera 
solven. Till denna arbetsmetod fanns inte en lika stabil grund och tanke om hur 
spline shapes skulle placeras ut och animeras för att hantera denna form av 
filmsekvens, vilket också kan vara anledningen till att resultatet var sämre än i 
de andra testade metoderna. Dock var det fortfarande imponerande hur de 
spline shapes som sattes ut kunde följa objekt även utanför skärmen. Eventuell 
redigering av spline shapes, placering och antal hade kunnat förbättra eller 
försämra solven. Fler tester hade behövts genomföras för att se om ett bättre 
resultat hade kunnat nås. Det kan även diskuteras om en miljö filmad inne i en 
stad med mycket byggnader och väggar hade varit mer optimalt att arbeta med 
då det är just plana ytor som behövs i denna arbetsmetod.  
Denna arbetsmetod var också betydligt mer komplicerad att arbeta med då 
exporteringen av tracking datan inte skedde på samma sätt som för feature point 
och automatic tracking. I jämförelse med de andra metoderna så är det också 
tydligare att denna arbetsmetod är relativt ny för att skapa en camera solve.  

5.3 Automatic Tracking 
Denna metod gav ett snarlikt resultat till plate 1 och 2 i feature point tracking, 
dock med skillnaden att djupet i scenen tolkades mer korrekt. Detta kan ha varit 
en slump, eller så kan detta ha varit den metod som lämpade sig bäst att använda 
sig av när information om kameran från en inspelning saknas. Enligt tidigare 
studier påstås denna metod kunna resultera i att vara mer tidskrävande på 
grund av dess mindre attraktiva sätt att skapa ett point cloud. I denna 
undersökning antas plate 1 och 2 ha fungerat bättre med automatic tracking just 
för skapandet av fler feature points som hjälpte till att tolka djupet i scenen än 
det som en artist för hand hade kunnat placerat ut. Även det faktum att 
skapandet av point cloudet kombinerades med contraints och feature point 
tracking kan ha hjälpt att göra denna process mer effektiv och stabil. Det går 
dock fortfarande att diskutera om plate 1 verkligen hade fått det resultat som det 
fick med denna arbetsmetod då platen hade en väldigt långsam kamerarörelse. I 
teorin hade resultatet av plate 1, och 2, kunnat blivit bättre med feature point 
tracking, men detta kan som sagt ha att göra med hur utplaceringen av feature 
points skedde.  
Fördelar med denna arbetsmetod var att den inte krävde en lika djupgående 
analys av det filmade materialet samt att point cloudet som skapades hjälpte 
artisten att se de områden som tracking algorithmen hade lättast att tolka. Dock 
kan denna metod ha lämpat sig bättre på grund av det faktum att miljön var 
ojämn, samt utspelade sig utomhus.  
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6 Slutsatser 
 
En av de första slutsatser detta arbete leder till är att de filmade miljöer som har 
mycket natur och rörlighet behöver begränsas och kontrolleras under match 
moving processen och att detta utförs på olika sätt beroende på vilken 
arbetsmetod som används. Automatic tracking bevisar sig vara en arbetsmetod 
som är lämplig att använda sig av när information om kamera saknas, men att 
den fortfarande som sagt behöver kontrolleras av artisten. Denna metod verkar 
även lämpa sig bättre att använda sig av i scener som har långsamma 
kamerarörelser, lite parallax och synligt djup. Feature point tracking antas vara 
mer kontrollerbar men också svår att hantera för en plate som har långsamma 
kamerarörelser, men lättare för en plate med mer rotation och translation. Även 
djupet i en plate är svår att tolka i en väldigt öppen miljö och kan kräva många 
utplacerade feature points. Motionblur och depth of field påverkar även detta 
samt hur placering av feature points ska placeras ut. Planar tracking visar på att 
filmat materialt som saknar stora plana ytor är svårt att tracka men att det har 
lättare för att anta hur ytorna rör sig, även när de inte är synliga i bild. Feature 
point tracking och Planar tracking i jämförelse med Automatic tracking är mer 
kontrollerbart, dock kräver dessa metoder tydliga analyser av det filmade 
materialet för att avgöra hur utplacering av feature points eller spline shapes ska 
ske.  
Den största problematiken med match moving för material som saknar 
information är att ta reda på kameran och linsens information som användes 
under inspelningen. Detta kan göras med back projection metoden, med 
mjukvara som kan analysera linjer som antas vara raka, och med byggda plugins. 
Dock när materialet i fråga saknar tydliga raka och räta linjer kan det vara svårt 
att avgöra om uträkningarna är korrekta, vilket leder till att en viss problematik 
och osäkerhet kvarstår. För att kunna avgöra om den focal lenght och lens 
distortion som räknades ut stämmer skulle fler tester och jämförelser behövas, 
till exempel genom att jämföra resultatet med ett fotografi av ett lens grid.  
 
Fler undersökningar skulle behövas i form av annat material med andra 
inspelade miljöer, till exempel städer eller inomhusmiljöer, för att avgöra om en 
annan slutsats hade kunnat nås. Även plates som innehåller förberedelser så som 
utplacerade feature markers hade kunnat gett ett annorlunda resultat. 
Framförallt för feature point tracking. Det är viktigt att förstå att detta arbete 
därför inte når en fullständig slutsats om hur man ska välja trackingmetod 
utifrån filmat material, men att det fortfarande kan tjäna som en guide för 
analysering av material samt hur de olika arbetsmetoderna ser ut för just den 
form av material som användes. Match moving är mer komplicerat att 
genomföra när information om kameran och den filmade miljön saknas, men 
dessa komplikationer kan också lösas.   
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