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Abstract 
Uppsatsen är en reflekterande och behandlar ett verk som har skapats inom ramen för 

examensarbete i medier vid Högskolan i Skövde. Verket består av en datoranimerad sekvens med 
rytmisk sportgymnastik. Texten inleds med idén bakom verket och de mål som har satts upp för 
arbetet.  

Efter det ges en kort introduktion till rotoscoping och varför de vanliga metoderna inte 
fungerar i just detta fall. Därefter följer hur jag anpassat den traditionella rotoscoping-metoden 
till 3D-verktyget Maya och utvunnet rörelsedata för att vidare förädla rörelsen med hjälp av några 
av Disneys 12 animationsprinciper.  

Sedan tillkommer en redovisning av de estetiska moment som har ingått i framställandet av 
min animation och klarlägger den tekniska och kreativa processen bakom verket.  

Den centrala slutsatsen som presenteras i rapporten är att en utvecklad form av traditionell 
rotoscoping kombinerad med ett par av Disneys 12 animationsprinciper har använts och fungerat 
för att avbilda rytmisk sportgymnastik med band med hjälp av tekniskt låg kvalitativ 
referensmaterial.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Som examensarbete valde jag att göra en kort 3D-animation för att få tid till att fokusera på 
karaktärsanimation. Jag ville använda mig av de 3D och animationskunskaper som jag förvärvat 
under min utbildning ”Dataspelsutveckling inriktning grafik” (Högskolan i Skövde) och tillverka 
ett portfoliomaterial som visar upp dessa kunskaper. 

För att kunna få tid till att fokusera på karaktärsanimation valde jag därför innan jag satte 
igång med arbetet att hålla modellerande och texturerande till ett minimum. Allt utöver själva 
karaktärsanimationen var egentligen oväsentligt för produktionen men genom att tillföra vissa 
element som partiklar och ljussättning ville jag dramatisera kompositionen ytterligare och förhöja 
upplevelsen. 

Jag ville att animationen skulle avbilda ett realistiskt rörelsemönster som på något sätt 
förmedla rörelsens estetik. Mina inspirationskällor för karaktärsanimationen var de graciösa 
rörelserna hos karaktärerna i introduktionsfilmen till spelet ”Dead or Alive: Extreme Beach 
Volleyball” (Team Ninja 2003) och Nadia Comanecis rörelsedynamik när hon som första 
gymnast fått perfekta 10 poäng i de Olympiska spelen i Montreal 1976. Efter lite forskning inom 
sportgymnastik fann jag idrottsgrenen rytmisk sportgymnastik med band vars rörelseestetik 
fångade min uppmärksamhet, trots att jag hade ytterst liten kunskap om denna idrottsgren.  

 
 

1.2 Målet 
 
Målet var att skapa en animation på 60-100 sek som avbildar rytmisk sportgymnastik med 

band och göra animationen så verklighetstrogen som jag är kapabel till samtidigt som rörelsen 
hos karaktären lever upp till Disneys animationsprinciper (Johnston, Thomas 1995). Sekvensen 
skall helt vara gjord i 3D med Maya (Autodesk 2007) som verktyg och sedan efterbearbetad i 
After Effects (Adobe 2006). 

 
 

1.3 Avgränsning 
Eftersom jag visste ytterst lite om rytmisk sportgymnastik behövde jag ha ett referensmaterial 

som jag kunde använda vid animerandet. Jag hade inte tillgång till någon motion capture1-
utrustning som skulle underlätta processen med att avbilda rörelserna i 3D. Men även om jag 
hade haft tillgång till ett motion capture-system så var det inte säkert att motion capture-
utrustningen skulle vara tillräckligt flexibel och därmed begränsa mitt referensobjekt i sina 
rörelser. Sedan finns det ytterligare svagheter beroende på vilket system man använder vilket 
hade gjort att jag hade stött på problem som jag aldrig handskas med tidigare. 

Därför valde jag att använda mig av en hemvideoinspelad upptagning med gymnasten Anna 
Bessonova när hon tävlade i Kornneuburg 2001 som referensmaterial (se bild Referensmaterial). 
                                                 
1 Att spela in rörelsedata.    
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Bild: Referensmaterial

Jag ville dessutom lägga ner ytterst lite tid på att modellera, texturera samt rigga2 min karaktär då 
tidigare erfarenheter har pekat på att detta kan ta väldigt lång tid vilket inte skulle ge mig den 
tiden jag ville ha för att animera.  

 
 

 
 
 
1.4 Förundersökning 

 
För att kunna avbilda rörelserna korrekt planerade jag att använda mig av en simpel form av 

rotoscoping3-metod som traditionella 2Danimatörer använder. Den går ut på att man använder 
referensupptagningen som en bakgrund och sedan avbildar referensobjektet. Metoden används 
väl av animatörer eftersom det är en snabb lösning på att få ett mer realistiskt uttryck i 
animationer, ett känt rotoscoping exempel är Snövits klänning under danssekvensen i 
Disneys ”Snow White and the Seven Dwarfs” (Disney 1937). Men i en förundersökning av mitt 
referensmaterial urskiljde jag ett par problem som gjorde den traditionella rotoscoping-metoden 
otillräcklig.  

Problemen var kopplade till att mitt referensmaterial var filmat med en vanlig 
hemvideokamera och sedan blivit webbanpassad genom kvalitetstrunkering. Eftersom att 
upptagningskameran inte var statisk i videoklippet förekom rotationer och panoreringar, vilket 
ibland gjorde att det var svårt att uppskatta referensobjektets egen rotation och rörelse. På grund 
utav komprimeringen fanns det dessutom en kvalitetsproblematik i form av rörelseoskärpa, 
komprimeringsartefakter och lågt bildintervall vilket gjorde det svårt att uppfatta rörelserna.  

Den traditionella rotoscoping-metoden var därför tvungen att utvecklas och anpassas till mitt 
tekniskt lågkvalitativa referensmaterial och till faktumet att det innebar att jag skulle överföra 
rörelser från 2D till 3D. Jag avsedde att testa mig fram till denna metod genom att använda 
referensmaterialet och producera en animation som återger rörelserna. Därmed kommer jag att 
behandla problematiken med rotoscoping som uppstår i och med att referensmaterial har 
varierande kvalité och saknar rörelsedata i djupled.  

                                                 
2 Bygga och montera ett skelett på en karaktär som gör att den kan animeras.    
3 Att överföra rörelser från ett referensobjekt till ett tänkt objekt 
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Bild: Karaktär

 
1.5 Hypotes 

 
Min hypotes är att det går att återge ett avancerat rörelsemönster med hjälp av en utvecklad 

form av traditionell rotoscoping och Disneys animationsprinciper på hemvideofilmat 
referensmaterial med låg kvalité där rörelseinformation saknas utan att använda sig av extra 
rotoscoping-utrustning eller mjukvara.  
 
 
1.6 Frågeställning 
 
”Hur kan man återge rörelsen hos ett mänskligt referensobjekt genom rotoscoping när 
referensmaterialet som finns tillgängligt är av låg kvalité och endast 3D-verktyget Autodesk 
Maya finns att tillgå?”  

 

2. Metod 
 
2.1 Förarbetet  
 

Innan jag testade hypotesen valde jag att producera alla tekniska och estetiska element som 
finns med i animationen. I animationssekvensen finns en karaktär som kroppsmässigt efterliknar 
en gymnast, en stav med ett långt rött band som påminner om det redskap gymnaster använder i 
rytmisk sportgymnastik samt en miljö som liknar ett sportstadium. Karaktären samt miljön är i 
grunden vita men eftersom ljuset i scenen är färgat får både karaktären och miljön ljusblåa 
färgtoner som förändras i och med hur ljuset är positionerat till modellerna.  

 

2.1.2 Karaktären  

 
Karaktären är genererad från 

programmet ”MakeHuman” (Makehuman.org 
2001) och är gjord för att efterlikna fysiken 
hos en gymnast (se bild Karaktär). Därefter är 
den riggad till ett anpassat ”Final Rigg” 
(RadiantSquare 2000) skelett så att den kan 
animeras. Både ”MakeHuman” och ”Final 
Rigg” är lösningar som genererats fram, detta 
på grund av tidseffektiva anledningar med 
tanke på att fokus i denna produktion har varit 
animationen hos 3D-karaktären.  
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Bild: Band

 

2.1.3 Omgivningen  

 
Grundidén är att atleten befinner sig i en simplistisk omgivning som påminner om en 

stor sportarena. Omgivningens huvudfunktion är att underlätta för betraktaren genom att 
enklare att orientera atleten i 3D-rymden och placeras i en kontext. Dock skall inte 
sportarenans geometri vara för iögonfallande då fokus ligger på karaktärsanimation hos 
atleten. 
 
 

2.1.4 Bandet 

 

Tanken bakom bandets illröda färg som karaktären använder är att det skall fungera som 
en accent från miljön och dra betraktarens uppmärksamhet mot samspelet mellan karaktär 
och rekvisita. 

 
Bandet är ett nCloth objekt som 

simulerades till att efterlikna ett lätt tyg och är 
tänkt att påminna om det redskap som 
används inom rytmisk sportgymnastik. 
Bandets form kontrolleras av karaktärens hand 
samt välplanerade vindpustar som styrde 
undan bandet för att undvika kollisioner med 
karaktären samtidigt som bandet behöll sin 
cirkulära form (se bild Band).  

 Men eftersom att bandet var mer 
svårkontrollerat på grund av dess uppbyggnad 
ämnade jag som animatör inte att bandets 
utformning korrekt skulle efterlikna 
referensmaterialet.  

Bandets rundade former tyckte jag tillförde en extra rörelsedimension som fångade 
blicken, jag försökte framhäva bandet ytterligare genom att använda bandet som en 
färgaccent mot den annars nedtonade miljön som flickan i rött från filmen ”Schindlers List” 
(Spielberg 1993). 
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2.2 Huvudarbetet  
 

2.2.1 Projiceringskamera 
 

För att få samma perspektiv i Maya som ursprungsupptagningen använde jag en kamera 
vars syfte var att projicera referensmaterialet i 3D-rymden. Detta gjorde att jag kunde ha 
referensen som en bakgrund och animera karaktären direkt utefter referensrörelserna. Detta 
är en anpassning av den traditionella rotoscoping-metoden som Disney animatörerna 
använde, där skillnaden ligger i att deras filmmaterial projicerades på en skärm under en 
skiva där animatören ruta för ruta målade av rörelserna. Om ändamålet med denna 
animation var en 2Dproduktion så hade jag inte behövt utveckla Disneys rotoscoping-metod, 
men eftersom det sker en översättning från 2D till 3D uppstår det förskjutningar i djupled 
om projiceringskameran är statisk. 

Projiceringskameran behöver därför animeras så att den imiterar upptagningskamerans 
rörelser. Det finns mjukvara som gör denna uppskattning automatiskt kallad matchmoving-
mjukvara. Matchmoving-mjukvara läser av referenspunkter i videomaterial och hur de 
förhåller sig till varandra, genom detta kan mjukvaran räkna ut hur kameran rör sig. 
Begränsningen hos sådana mjukvaror blir väldigt tydliga i och med att de kräver att 
referensmaterialet har hög kvalité och att det inte sker för snabba rörelser i klippet eftersom 
den annars tappar bort referenspunkterna, vilket resulterar att den inte kan läsa ut rörelsen 
hos kameran. 

Mitt referensmaterial lever inte upp till dessa kriterier då kvalitén på materialet är lågt 
och det förekommer många snabba rörelser, vilket ledde till att jag fick animera 
projiceringskameran själv. Min metod för att animera projiceringskameran gick ut på att 
uppskatta hur upptagningskameran rörde sig i förhållande till referenskaraktären. Det kan 
vara svårt i och med att det är mycket rörelse från både karaktären och kameran men främst 
har jag fokuserat på fötterna för att bedöma om karaktären förflyttar sig eller om det är 
kameran.  

I de fall där karaktären och perspektivet förflyttas samtidigt har jag två metoder för att 
bedöma transportsträckan.  Den första är att titta på närmiljön för att hitta referenspunkter 
och därmed se hur långt perspektivet förflyttas, men eftersom gymnasten rör sig över en 
stor platt yta utan objekt finns det ytterst få tillfällen den metoden fungerar. Därför 
uppskattar jag transportsträckan genom att göra egna referenspunkter i videomaterialet där 
gymnasten sätter fötterna i marken i förhållande till vart hon är på väg. 

   
 

2.2.2 Rörelseutvinning 
 

För att börja utvinningen av rörelsedata poserade jag 3D-modellen i samma pose som 
referensobjektet när den befann sig i extremposerna. En extrempose är den pose karaktären 
befinner sig när den når sitt yttersta läge, precis innan rörelsen ändrar riktning.  

Efter att alla extremposer var utsatta bröt jag ner animationen ytterligare genom att sätta 
in mittposer. Mittposerna användes för att göra interpolationerna bågformade. Enligt ”The 
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animator’s workbook” (White 1988) imiterar bågformade rörelser levande rörelser i större 
utsträckning och därför bör mittposen göra så att interpoleringen blir bågformad. Denna 
princip återkommer i andra animationsprinciper såsom Disneys 12 animationsprinciper och 
erkänns som en av de viktigaste vid god animation.  

I detta läge interpolerade rörelserna i samma fart genom poseringarna vilket gav 
illusionen att de var tyngdlösa. Genom att hålla de poseringar längre när karaktären 
återhämtar sin kraft blir interpoleringsfarten ojämn och resulterar i mer tyngd och mer 
dynamik vilket berörs i ”The animator’s survival kit” (Williams 2001).  

Redan efter dessa rörelseutvinningssteg gick det att se ett tydligt realistiskt 
rörelsemönster hos den animerade karaktären. Dock var det problematiskt att uppfatta alla 
subtila rörelser hos ett mänskligt referensobjekt i en lågkvalitets videoupptagning, vilket 
ledde till att den utvunna animationen behövde kompletteras med ytterligare animation för 
att bättre efterlikna mer verklighetstrogna rörelser.  

 
Det som talade för detta tillvägagångssätt vid rörelseutvinning var att det blir en iterativ 

process enligt ”The Illusion of Life” (Johnston, Thomas 1995) animationsprincip Pose to pose. 
Genom att välja Pose to pose manéret säkerställs den slutgiltiga animationstiden och timing hos 
eventuella audiella element, kameravinklar etc. blir enklare att ha i åtanke under 
animationsprocessen. Dessutom kringgår animatörer även de problem som ofta går hand i hand 
med motion capture. Ett vanligt problem med motion capture är att utrustningen ofta fångar upp 
statiskt brus som resulterar i att rörelserna vibrerar. En ofta använd lösning är att filtrera 
rörelsedatan med hjälp av en utslätande matematiskformel på rörelsedatan (Erdem, Erdem, 
Güdükbay, Önder, Özgüz 2006). Den uppenbara problematiken med detta är att rörelserna 
dämpas vilket kan resultera i att små rörelser försvinner. Men eftersom min framtagna motion 
capture metod går ut på att animera varje rörelse för hand (dvs. genom att sätta ut egna keyframes 
i maya) uteblir rörelsebruset på karaktären.  

 
 

2.2.3 Animationsprinciper kontra utvunnen rörelsedata 
 
 Genom att använda mig av 12 animationsprinciper hämtat från “The illusion of life: 

Disney Animation” (Johnston, Thomas 1995), kunde jag konstatera ifall de utvunna 
rörelserna lever upp till de kriterier som Disney animatörer definierar som ”välgjord” 
animation och komplettera därefter. 

 
1. Squash and Stretch – Formen hos karaktären/tinget skall deformeras för att 

framhäva rörelsen. 
  
2. Anticipation – Att förbereda och framhäva en rörelse genom att först göra en 

motsattrörelse.  
 
3. Staging - Att placera kameravinkeln så att den bäst åskådliggör rörelsen.  
 
4. Straight-ahead vs. Pose-to-pose action – Definitioner av metoder för att jobba med 

animation. Straight-ahead-metoden syftar på att animera linjärt, dvs. jobba från 
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början till slutet utan att blicka bakåt. Pose-to-pose action-metoden syftar på att man 
jobbar genom att sätta upp alla nyckelposer först och sedan bryta ner dem ytterligare. 

 
5. Follow-through and Overlapping action – Syftar på att rörelser övergår i varandra 

och att inget stannar direkt. 
 
6. Slow-in and Slow-out – Rörelser har inte jämn fart, de börjar och slutar alltid 

långsammare än under själva förflyttningen.  
 
7. Arcs – Rörelser hos levande ting är alltid bågformade i sin utformning. 
 
8. Secondary Actions – Definition av rörelser som inte har med huvudrörelsen att göra 

men ingjuter personlighet i karaktären.  
 

9. Timing – Tidsrelationen mellan rörelserna som ger liv till karaktären/tinget. 
 

10. Exaggeration – Att överdriva rörelser och timing för att ge mer komisk effekt. 
 
11. Solid drawing – Att ritade objekt skall hålla formen för att ge intryck att det är 3D.  

 
12. Appeal – Karaktären/tinget skall vara tilltalande till publiken.  
 
 Det finns två moment som justeras i denna del av rörelseutvinningen med hjälp av 

animationsprinciperna Follow-through och Overlapping action, det första var att fylla i där 
det helt saknades utvunnen rörelsedata samt där det delvis saknades rörelsedata. 

När kroppsdelar döljs av till exempel andra kroppsdelar resulterar det i att det helt 
saknas utvunnen rörelsedata. För att lösa detta problem får animatören titta på det läge 
kroppsdelen befann sig innan och efter det blev dolt. Rörelsen måste behålla sin form 
samtidigt som den övergår i nästa pose i en mjuk rundad övergång. Därmed går det att i 
större utsträckning få fram en mer realistisk rörelse på kroppsdelar som saknar rörelsedata 
än om man endast skulle interpolera. 

Delvis saknad rörelsedata uppstår i fall där kroppsdelen är synlig men det är 
problematiskt att utläsa rörelsen. Rotationer är till exempel svårare att utläsa då kvalitén på 
referensmaterialet dikterar om detaljer som armbågar, händer, fötter etc. kan hjälpa till att 
fastställa kroppsdelens rotation. När detaljerna uteblir fungerar Arcs-principen för att 
komma fram till den mest troliga rotationen på kroppsdelen, genom att jämföra 
kroppsdelens rörelsebåge med interpoleringen går det i större utsträckning att uppskatta 
rotationen i en extrempose. 

 
 

2.2.4 Förädling av utvunnen rörelsedata 
 

Med Disneys animationsprinciper gick det ytterligare att upptäcka rörelseproblematik 
hos 3D-karaktären som berodde på rörelsebegränsningar. Dessutom gick det att förädla den 
utvunna rörelsedatan genom att förenkla och förstärka rörelserna. Enligt Who key-framed 
the mo-cap rabbit (Garza 2004) blir därmed rörelserna hyperrealistiska, vilket resulterat i 
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att animatörer kommer bort från The Uncanny valley (Mori 1970) problematiken, dvs. fall 
där rörelsen hos karaktären är såpass verklighetstrogen att den blir ”läskig”.  

 Vilka animationsprinciper man väljer att fokusera på varierar i och med hur 
animationen skall leva upp till den slutbild animatören har och hur animatören väljer att 
applicera dessa principer. Målet med denna produktion var att i större utsträckning skildra 
verklighetstrogen rytmisk sportgymnastikanimation och därför valde jag att fokusera på 
dessa principer: 

 
 
Animationsprincip Orsak 

 
◦ Anticipation Fokus på rörelsernas tyngd genom att förstärka 

förberedande rörelser. 
 
◦ Slow-in and Slow-out Renodla interpolationen genom att gradvis öka och 

sänka hastighet i rörelserna vid början och slut.  
 
◦ Arcs Överdriva de stora rörelsernas bågformer så att det blir 

mer dynamiskt. 
 
◦ Staging Göra rörelserna mer spektakulära med att placera ut 

kameran i ett läge där rörelsen synliggörs. 
 
◦ Timing Anpassa extremposernas momentum så att karaktären 

blir mer levande. 
 

Anledningen till att jag inte valde att fokusera på alla 12 animationsprinciper i denna 
produktion var att de inte överensstämde med min mer realistiska målbild, huvudmålet med 
Disneys animationsprinciper är att producera animation i ett mer cartoon-mässigt utförande 
som förmedlar ett drama. Dock behandlas ändå de flesta animationsprinciperna i viss 
utsträckning i all animation.  

 
 

2.2.5 Handanimation 
 

I rytmisk sportgymnastik spelar handens rörelse en stor roll eftersom det visualiseras i 
bandets form under uppträdandet, men på grund av referensmaterialets låga kvalité gick det 
inte att utläsa handens rörelse. Så för att få en uppfattning om hur handen var positionerad 
användes bandet som en indikator på hur handen roterade. 
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2.2.6 Problem 
 

 
2.2.6.1  Gimbal Lock 
 

Ett vanligt förekommande problem vid rörelsedatautvinningen var att joint4-
arna inte interpolerade på samma sätt som hos lederna på referensobjektet. Det var 
främst ett problem med de roterande rörelserna i armarna som är centrala under 
vissa delar av animationen.  

Denna interpoleringsproblematik kallas för ”Gimbal Lock” och uppstår när två 
rotationsaxlar i en joint sammanfaller och pekar åt samma håll. Problemet med detta 
är att man förlorar en rotationsdimension (se bild Gimbal Lock). Detta beror på att 
Maya använder sig av Eular-vinklar som evalueras enskilt i en specifik ordning, 
oftast X,Y,Z eftersom detta är standard. Evalueringsordningen går dock att ändra 
även om just X,Y,Z i störst utsträckning ger korrekt interpolation vid animerandet 
av armar. 

Det finns ett sätt att undvika Gimbal lock-problematiken och det är att använda 
sig av Quaterion-rotaioner som egentligen är överlägsna vid joint-rotation. 
Quaterion-rotaioner evaluerar alla rotationer samtidigt och har ett fjärde värde som 
fastställer hur långt de skall färdas, därmed kan aldrig Gimbal lock-problematiken 
uppstå. Problemet med Quaterion-rotaioner är att de är svåra att avläsa och 
visualisera vilket ofta resulterar i att det tar längre tid att animera än det gör i Eular-
systemet. 

I och med att jag själv hade okunskap kring användandet av Quaterion-
rotationer och snabbt vill kunna sätta ut joint-poseringar i mitt animerande använde 
jag mig av Eular-vinklar. Gimbal lock-problemet avstyrde jag genom att undvika 
poseringar där två rotationsaxlar sammanfaller, detta i sin tur ledde till att rörelserna 
inte blir helt korrekt avbildade men får en bättre interpolation som går i hand med 
Disneys animationsprinciper.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 En rotationsled i riggen 
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2.2.6.2  IK/FK-ben 
 

Skelettet som används i denna produktion är genererat med hjälp av 
insticksprogrammet Final Rigg (RadiantSquare 2000) och består av IK-riggade ben 
samt armar med både IK och FK möjligheter.  

IK (Inverse kinematics) fungerar genom att försöka anpassa sig till en specifik 
plats i 3D-rymden. IK passar därför bättre till tillfällen då animatörer vill att 
kroppsdelar naturligt skall kompensera sig efter den specifika lemmen, därmed är IK 
inte optimalt när animatören vill att rörelsen skall utgå ifrån kroppen som vid till 
exempel sparkar.  

FK (Forward kinematics) fungerar tillskillnad från IK genom att de utgår ifrån 
övre sittande joint-rotationer och resulterar i mer kontrollerade rörelser. Detta ger ett 
mer önskvärt utseende vid animation av till exempel sparkar som utgår ifrån höften 
på karaktären.  

 I rörelsekoreografin finns både sparkar och andra utsträckningar av benen, 
vilket resulterar i att animationen av just dessa delar blir problematiskt då benen 
automatiskt är riggade med IK. Jag som animatör hade därför hellre sett att en 
brytare likt den som finns i armarna skulle finnas i benen och på så sätt lösa 
problematiken. Min lösning blev att positionera benen bild för bild så att det skulle 
ge en illusion av att rörelsen utgick ifrån höften istället från fötterna.  
 
 
2.2.6.3  Skinning 
 

I rytmisk sportgymnastik ligger ett stort fokus på att genomföra vissa 
obligatoriska moment och då gäller det för atleterna att vara tillräckligt viga. Därför 
är det viktigt att 3D-modellens skinning är genomtänkt i och med att den måste 
deformera sig på ett naturligt sätt. Eftersom poseringarna är extrema på olika sätt 
valde jag att lösa problematiken genom att dela upp animationen i olika scener och 
därefter skinna karaktären efter rörelsebehovet.  

I produktionen hade jag mest problem med att behålla volymen i magen kontra 
ryggen och gluteus-området kontra låren. Många av de stora rörelserna utgår från 
dessa områden och förutsätter extrema rotationer både framåt och bakåt på 
karaktären. Därför separerade jag animationen för att isolera de extrema böjningarna 
och skinna problemområdena så att modellen deformerades korrekt när hon böjde 
sig åt det hållet.  

 
Problematiken med Gimbal Lock och IK-ben resulterade i att rörelserna i viss 

utsträckning inte helt representerade referensmaterialet då jag var tvungen att arbeta runt 
problemen och anpassa rörelserna efter 3D-karaktärens rörlighet.  

 
 
 
 

Bild: Gimbal Lock 
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2.3 Efterarbetet  
 

När all karaktärsanimation är utvunnen och slutförd, påbörjas processen med att kombinera 
animationen med andra stilhöjande element för att öka det estetiska värdet hos slutprodukten. 
Denna del fokuserar inte på frågeställningen utan är mer av en redogörelse av vilka metoder som 
använts för att främja det estetiska värdet i produktionen. 
 
 

2.3.1 Kameravinklar 
 
Kameravinklarnas främsta uppgift är att framhäva gymnastens rörelser och i viss 

utsträckning skapa intressanta och varierande bildkompositioner. För att skapa detta har 
jag dels har jag tittat på hur tv-produktioner filmat rytmisk sportgymnastik, samt att testa 
och utvärdera egna vinklar. Denna process förenklades genom att använda sig av 
ett ”plug-in” till Maya som kallas ”ZooShots”. Med hjälp av detta plug-in går det enkelt 
att byta vinklar vid specifika frames5 utan att behöva animera kameran. 

Tanken bakom klipptekniken för denna produktion var att kamerorna och klippningen 
skulle motsvara karaktärens dynamiska rörelser och raska tempo. Därför motiverade jag 
mina 180 graders brytningar genom att jag ville ha ”tryck” på klippningen. 
 
 
2.3.2 Specialeffekter 

 
Ett av mina personliga mål var att göra så att miljön och luften kring karaktären känns 

levande eftersom omgivningen blev rätt så statisk. Detta har jag försökt lösa genom att 
använda visuella effekter som rör sig kring karaktären. Jag inspirerades av Björks 
musikvideo ”Oceania” ( Shadforth 2005 ) och hur de hade lyckats få en simpel svart 
bakgrund att vara så organisk. Specialeffekterna är en kombination av paint effects6 i 
Maya och är utrenderade separat så jag hade full kontroll på hur mycket de skulle synas i 
varje vinkel (se bild partiklar).  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En bildruta i bildsekvensen 
6 Komponent i Maya som används för att måla ut förinställda effekter, som till exempel partiklar.  
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Bild: Partiklar 

Bild: Högdagrar  Bild: Ljussättning 

 
 
2.3.3 
Ljussättning och Rendering 

 
Ljussättningen och animationens ljusblåa färgsättning var inspirerat av det 

neonfärgade och kontrastrika temat i filmen ”Ultra Violett” (Wimmer 2006). En sådan 
ljussättning fick till och med enkla objekt ett mer dramatiskt utseende. 

Ljussättningen är uppdelad i två sektioner för att få fram ett mer dramatiskt uttryck. 
Början och slutet av animationen har samma mörka ljussättningsmetod där jag endast har 
velat få fram konturen på karaktären genom dess högdagrar mot den mörka bakgrunden 
(se bild Högdagrar).  

Den större delen av animationens ljussättning är utformad på ett sätt så att stora delar 
av karaktären och miljön är väldigt ljus med svaga färgtoner i lila och blått (se bild 
Ljussättning), genom att ha svaga färgtoner försöker jag framhäva den röda intensiteten 
hos bandet som karaktären använder. Emellanåt bröt jag upp den ljusa ljussättningen för 
att göra så att karaktären blev mörk mot den ljusa bakgrunden för att framhäva rörelserna 
i karaktärens kontur.    

För att göra renderingen tidseffektiv gjordes en renderingslista som möjliggör att 
renderingsmotorn själv påbörjar nästa scen utan att någon manuellt behöver sätta igång 
renderingen. På så sätt frigör man renderingen och kan låta den rendera oavbrutet tills allt 
är färdigt. Renderingslistan skapas genom att tillverka en bat-fil7 med följande kod: 

 
start/wait “Render.exe mappen”-r sw “Maya Filen” 
 
Exempel: start/wait C:\Progra~1\Alias\Maya6.0\bin\Render.exe -r sw ball.mb 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
7 En textfil fylld med kommandon som skall exekveras av kommandopromptern  
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2.3.4 Postproduktion 

 
Efter renderingen i Maya postproducerades bildmaterialet i Adobe After Effects för att 

göra ytterligare finjusteringar (se bild Postproduktion):  
 

◦ Smärre ljus- och 
färgsättningsförändringar. 
 
◦ Uppmjukning av bilden genom 
oskärpa.  
 
◦ Antalet bilder per sekund sänktes 
till 24 för att ge en mer filmisk 
känsla.  
 
◦ Bakgrundsbrus för att få bilden mer 
vibrerande och levande.  
 
◦ Beskärning av bilden till 16:9 format. 

 
 

3. Reflektion kring resultatet 
 

Målet var att producera en animation som avbildade rytmisk sportgymnastik. Arbetet 
resulterade i en animation på 1 min och 53 sek och betecknas som färdigt då alla animationsdelar 
och arbetsmoment har utagerats. Under de omständigheter som funnits för denna produktion har 
jag gjort rörelserna så verklighetstrogna som jag kunnat och tagit vara på animationsprinciperna 
även om det inneburit att animationen inte blivit helt korrekt i sin avbildning av 
referensmaterialet. Dessutom tog jag bort alla direkta interaktioner mellan händerna och bandet 
för att ta hänsyn till tidsaspekten för produktionen.  

Genom detta arbete har jag fått möjligheten att utveckla mig inom karaktärsanimation då jag 
noggrant studerat människans rörelsesätt och effektiviserat mitt arbetande, detta var jag väldigt 
nöjd med. Dessutom ser jag produktionen som ett önskat tillskott i min portfolio där jag visar 
prov på animation som inte är berättelsebärande.  

Eftersom att jag endast hade tillgång till en dator vid rendering så tog det mycket längre än 
beräknat vilket gjorde att jag inte hade så mycket tid till att rätta till de animationsproblem som 
blev tydligare i och med att jag kunde se animationen i sin rätta gestaltning. Det resulterade i att 
jag förlorade en hel del tid till att experimentera med klippteknik och partikeleffekter till den grad 
som jag hade velat.  

Även om jag fokuserade på karaktärsanimationen i mitt arbete så hade jag om jag fått mer tid 
ändå försökt förbättra animationen då jag anser att det fortfarande finns utrymme för förbättring. 
Som den ser ut nu upplever jag inte att karaktärsanimationens dynamik lever upp till sina 

Bild: Postproduktion 
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inspirationskällor. Enligt mig är rörelsen inte tillräckligt övertygande för att den skall anses som 
naturlig. 

Rytmisk sportgymnastik var ett exempel på ett möjligt användningsområde för metoden och 
animationsproduktionen var en estetisk övning influerad av ett flertal källor. Jag är nöjd med min 
arbetsinsats och resultatet eftersom det givit mig en möjlighet att förhålla mig annorlunda till 
referensmaterial vid animationssyfte i framtiden.   
 

 

4. Slutsats 
 

Eftersom denna rotoscoping-metoden i stor utsträckning är generell går den att applicera vid 
rotoscoping av andra rörelser där motion capture-utrustning/mjukvara inte går att använda på 
grund av rörelsernas natur, om utrustningen finns tillgänglig eller om referensmaterialet är av låg 
kvalité. Därmed försvinner alla begränsningar till vilket urval man kan ha när man letar efter 
referensmaterial. 

Problematiken med att använda sig av denna rotoscoping-metod är att animationens likhet 
med originalet delvis beror på hur skicklig animatören är. Dessutom är det i viss utsträckning 
svårt att uppskatta hur lång tid det kan ta att utvinna rörelsedata från referensmaterialet.   

Denna anpassade rotoscoping-metod är därför inte en fulländad metod vid rörelseöverföring 
från referensmaterial till 3D-objekt men animatören har mer insyn och kontroll över processen 
och kan själv besluta när animatören uppnått tillräckligt bra resultat för att det skall vara 
acceptabelt. 

Slutsatsen är att det gick att utvinna rörelsedata och i viss utsträckning återskapa den rytmiska 
sportgymnastiken i 3D-verktyget Autodesk Maya utan motion capture-utrustning eller extra 
rotoscoping-mjukvara genom att använda sig av en projektionskamera likt traditionell 
rotoscoping och kombinera detta med Disneys animationsprinciper. Med hjälp av denna 
rotoscoping-metod går det att utvinna rörelsedata även i fall när det endast finns referensmaterial 
av låg kvalité att tillgå.  

Genom att pröva metoden konstaterade jag att även om det inte var möjligt att fullt återge alla 
rörelser i denna produktion på grund av begränsningar hos 3D-karaktärens rigg, så går det i teorin 
att komma väldigt nära. Med hjälp av Disneys animationsprinciper går det även att i viss 
utsträckning estetiskt förbättra den utvunna rörelsedatan även om det kan resultera i att rörelserna 
frångår referensmaterialet.  
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5. Diskussion 
 

Jag skulle kunna tänka mig att denna metod har många fördelar för nya kreatörer och 
studenter inom 3D-skapandet som vill animera karaktärer i ett realistiskt manér då det är en 
förhållandevis snabb, enkel och kostnadsfri metod som inte kräver alltför hög datorprestanda. 
Metoden är också förhållandevis pedagogisk då animatörer noggrant studerar de levande 
rörelserna hos referensmaterialet och får direkt feedback huruvida avbildningen är korrekt eller 
inte. I och med att metoden just syftar på att överföra rörelser går den att använda till 
karaktärsanimation inom alla visuella plattformar och medium som film och spel.  

Metoden öppnar dessutom upp möjligheten att använda sig av flera olika referensmaterial och 
sammanställa dessa till en enda animation. Det skulle till exempel vara möjligt att skapa en 
biljaktscen med specifika rörelser från flera olika referensmaterial, detta utan att vara beroende av 
vare sig referensmaterialets kvalité eller kameravinkel vilket i sin tur förenklar 
insamlingsprocessen av referensmaterial för animation. 

Dessutom kan det tänka sig att verksamma animatörer med större resurstillgång som motion 
capture-utrustning/mjukvara skulle kunna använda de identifierade animationsprinciperna 
Anticipation, Slow-in and Slow-out, Arcs, Staging och Timing för att renodla utvunnen 
rörelsedata och göra de mer spektakulära.  
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7. Bilaga 
7.1 CD-bilaga 
 
I CD-bilagan som kommer med uppsatsen skall följande filer finnas med: 
 

• Eriksson, Fredrik-RythmicGymnastics.avi  
 

Verket som har producerats med hjälp av min rotoscoping metod. Komprimerad i 
Xvid format. Xvid codec-en krävs för att kunna se mitt material och finnas att ladda 
ner på www.xvid.org (2007-04-25) 
 

• Referensmaterial.Anna Bessonova (2001) Kornneuburg.avi 
 
Referensmaterialet som jag använde mig av för att skapa mitt verk. Komprimerad med 
Windows Media 8. En Windows Media codec krävs för att kunna se mitt material. 

 
• Eriksson, Fredrik-ReflekterandeRapport.pdf 

 
Den reflexiva rapporten kring mitt arbete om hur jag gått till väga för att skapa mitt 
verk. 

 
• ReadMe.txt 
 

En textfil som redovisar vilka filer som finns med på cd-bilagan. 
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