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Abstract

In this thesis I will propose and test a pipeline for creating in-game animations using motion 
capture technology, with the aim to export to a 3D game engine, such as UDK or similar. 
Even though there are already established pipelines for creating in-game animations in the 
game industry, they are not of public knowledge and dissemination of information is hindered 
by the severe NDA (non-disclosure agreements) imposed on the studios and artists. I will 
therefore use my experience with game production and as a student, to research and propose 
an optimal pipeline for developing in-game animation that may be used by other students, 
researchers and independent game developers. The methodology used to test the pipeline will 
be a case study based on the student project Synergy, which I am developing with other third 
year students also attending the Game design Education at Gotland University.
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1 Inledning 

Interaktiv media inom spelindustrin är ett aktuellt och viktigt ämne att undersöka inom. Med 
interaktiv media, menar jag spelmedier. Under arbetet kommer jag att använda mig av motion 
capture teknik för att göra alla mina animationer till ett spel under utveckling. Motion capture 
är en teknik som spelar in skådespelarens rörelse, mycket likt en vanligt kamera. Men 
skillnaden är sättet den spelar in på:
 

motion capture is the process of recording a live motion event and translating it into usable 
mathematical terms by tracking a number of key points in space over time and combining 
them to obtain a single three-dimensional representation of the performance (Menache 
1999:1)

Nästa steg för mig är att överföra rörelsedatan till en 3D-karäktärsmodell. På detta sätt 
kommer 3D-modellen att ha de exakta rörelser som skådespelaren har gjort. Detta används 
både inom spel- och filmindustri. Animationer inom spel är annorlunda i jämförelse med 
andra medier, som film. Tekniken är samma, men arbetsflödet är annorlunda.

Som animatör av ett spel under utveckling, använder jag mig utav motion capture teknologin 
för att spela in animationer till huvudkaraktären. Som student har jag lärt mig att använda Mo-
cap studion under en kurs med inriktning inom spel. Men som spelanimatör har jag inte 
tidigare applicerat det i en spelproduktion.

I uppsatsen beskrivs och analyseras mitt arbete med att utveckla ett spel. Som spelanimatör 
skapar jag en så kallad pipeline, ett arbetsflöde. Pipeline inom spelindustrin används för 
arbetsmetodiken, vilket är första steget innan man går vidare till andra steg. Mitt syfte är att 
gå från idéstadiet, det program som kommer använda, till slutprodukt som senare kan 
användas i spel. Mitt uppdrag är att skapa en pipeline för spelanimationer genom mo-cap, som 
studenter i ett arbetesgrupp och mindre studio utan en etablerad pipeline kan använda.

1.1 Bakgrund

Interaktiv media är integrering mellan digitalmedia, allt ifrån grafik, rörliga bilder till ljud 
som något vi kan interagera med (http://www.atsf.co.uk). Spel är en interaktiv media, där 
spelare kan kontrollera den digitala världen, antingen genom karaktären, atmosfären, miljön 
eller objekten. Fokuspunkten inom spelvärlden är karaktärsanimationen. Att göra animationer 
till spel är en annorlunda process. Det är många saker spelutvecklaren måste ta hänsyn till. 
Varje rörelse, till exempel att gå, springa, hoppa, ducka m.m. delas in i en egna sekvenser. 
Anledningen till att man ska dela upp alla animationer i sin egen sekvens är för att det handlar 
om interaktiv media. Eftersom det är användaren som styr, så måste alla animationer vara 
indelade i olika sekvenser: 

In a video game, a player controls what the characters do, and the game engine plays back 
the motion corresponding to the players action in almost real time, blending it with 
preceding motion. If these two motions don't fuse well, the game loses fluidity.
(Menache 1999:79)
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Arbetsmetodiken är annorlunda jämfört med andra medier som använder sig av mo-cap. Inom 
vissa filmer används mo-cap, till exempel i filmen Avatar, 2009. Tekniken är densamma, men 
inom film spelar de in sekvenser, som en vanligt inspelning med videokamera. Som Kines 
säger: ”Your goal is to end up with hundreds of individual moves that connect perfectly to 
one another” (Kines 2000: Planning). 

1.2 Spelprojektet Synergy

Synergy är det spelprojekt som vi i gruppen arbetar med till GGC (Gotland Game 
Conference). Gruppen heter General Scope, och medlemmarna är:
Kakee Lau, (jag) Lead Animator
Kim Aava - Concept Artist & Texture Artist
Jonas Lewis - Leveldesign
Youssef Khatib - Technical Artist
Felix Thålin – Gamedesign

Många i gruppen har hjälpt mig under processen. Aava ritade fram konceptet på de två 
huvudkaraktärerna. Khatib skapade 3D-modellerna och unwrapade dessa två. Självklart 
hjälpte Thålin, Khatib, Aava och Lewis till en hel del med att forma huvudkaraktärens 
rörelser, dvs hur varje animation reflekterade protagonisten och vilka rörelser som behövdes. 

Spelet utspelar sig i en framtid när människor inte finns kvar på jorden och den är styrd av 
robotar. Alla kontinenter har flyttat ihop sig och har skapat en Ultima pangea. 
Robotarna har skapat egna byggnader och har en livstil som är mycket lik människors. 
Spelens genre är action-adventure. Actiondelen kommer från att du möter fiender och måste 
bekämpa dem. Äventyret i spelen är den utforskning av världen du befinner dig i. 
Huvudkaraktären är en robot som kan förvandla sig till två olika former. Den första är 
Assault. Lätt och snabb,  kan attackera från avstånd med sitt skjutvapen och plantera bomber 
som fällor. Den andra formen är Armoured, som är stor och tung, använder sin nävar och 
hook shot som attack. Hook shot innebär att du skjuter en stråle från din arm, får tag i ett 
objekt och drar det emot dig. Det kan användas för att dra fiender mot dig, ta ett objekt som 
du inte kan nå, eller använda det som lian och svinga dig till andra sidan. 
För mer information om spelen se bilaga 1.

1.3 Hypoteser, syfte och frågeställningar

Mitt syfte är att skapa fram ett pipeline för spelanimationer genom motion capture. Men det är 
svårt att hitta en komplett spelanimationspipeline med motion capture som förklarar från idé 
till slutprodukten, steg-för-steg. Alla pipeline som är tillgängliga för allmänheten är inte 
kompletta och ingen av dem förklarar utförligt vilka metoder som används för att skapa 
spelanimationer till en valfri spelmotor. Målet är att skapa  riktlinjer för hur jag som animatör 
skapar animationer genom motion capture till ett spelmedia.
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Pipelines behandlas som konfidentiell information och är svåra att få tag på inom 
spelindustrin. Eftersom alla som är anställda inom spelföretag har skrivit på ett NDA kontrakt 
(Non-disclosure Agreement). Det är nästan som en tystnadsplikt. Det innebär att allt de har 
lärt sig inom företaget måste hållas hemligt. Om de skulle dela ut informationen, riskerar de 
stämning. Utifrån min tidigare erfarenhet och viss information från spelindustrin, har jag en 
hypotes om hur en pipeline för animationer för spel bör se ut. Mitt syfte i detta arbete är att 
testa om denna hypotes stämmer.

Jag tror att genom att skapa en pipeline som är lätt att följa och tillgänglig för alla animatörer, 
spelutvecklare och forskare, kommer jag att kunna föra kunskapen om ämnet framåt och 
vidareutveckla den som forskning under mitt 4: e år på Magister nivå. 

Mina frågeställningar är: 
Hur skapar man animationer för interaktiv media, framför allt spel?
Hur ska man gå tillväga som animatör för att skapa spelanimationer genom motion capture? 
Hur skapar man animationer till spelmotorn UDK genom motion capture? 

1.4 Vetenskaplig metod

Jag kommer att använda mig utav en fallstudie som vetenskaplig metod. En fallstudie är en 
forskning som ger mig en djupare förståelse över en komplex frågeställning eller objekt. Man 
analyserar och gör en djupundersökning på en eller flera enheter eller villkor och hur de 
relaterar till varandra. 

Anledningen till att jag använder fallstudie som vetenskaplig metod är för att jag kommer att 
arbeta fram och skapa en animationspipeline för spelutveckling. Jag kommer att undersöka 
den information som finns tillgängligt och kombinera ihop dem med mitt arbete, fylla 
tomrummet som uppstår genom att prova olika metoder och dra en slutsats om vilken av dem 
som fungerade bäst. Jag kommer att använda resultatet av arbetet och färdigställa en slutsats 
om hur min pipeline fungerade.

1.5 Tidigare forskning

Det råder stort brist på information och riktlinjer för skapande av spelanimationer genom 
motion capture teknik. Jag har inte hittat tidigare och liknande forskning som förklarar 
produktion för animationer för spel, från förberedelsefas till slutprodukt. De delar som jag har 
hittat förklarar bara delar av produktionen. De olika bitarna av information fungera ihop med 
pipeline som jag kommer undersöka fram, men det saknas vital information om varje metod. 
Därför kommer denna arbete inte förlita tidigare forskning. 
Denna arbete kommer basera tungt på dem information som finns tillgängliga, information 
som används inom industrin. De termer och metoder som alla animatörer använder sig utav 
kommer också användas av mig. Som spelanimatör kommer jag ta hänsyn till dem ord, termer 
och metoder som jag använder till undersökningen är industristandard
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1.5.1 Metod och material

Inledningsvis används animationsträd för att skapa överblick över alla animationer som 
kommer att behövas och vilka som kommer korsas med varandra. Metoden är mycket lik en 
tankekarta. Jag kommer använda mig utav http://www.diagram.ly/ för att skapa en tankekarta 
över alla animationer. Det är ett program som låter användaren enkelt skapa diagram. Men 
tankekartan räcker inte för att kunna spela in i motion capture studion. Den ger bara en 
överblick, men aldrig den färdiga produkten.

Därför måste man skapa en shootlist (animationslista). Där varje rörelse bryts ned från 
tankekartan till enskilda rörelser. Med den listan kan man börja döpa och spela in alla rörelser 
i studion. Listan skapas genom Microsoft Excel dokument. Problemet med denna metod är att 
det kan bli mycket animationer att hålla reda på. Det är inte ovanligt att man har över hundra 
animationer för en karaktär. Det är då extra viktigt att dubbelkolla och visa de andra i gruppen 
så att ingen animation saknas.  

Jag kommer att arbeta med en redan etablerad pipeline för motion-capture delen. Det innebär 
att kalibrera kameran, spela in rörelserna och rensa datan, vilket jag lärt mig sedan tidigare. 
Därefter kommer jag att grundligt utarbeta metoder för hur man omvandlar alla dessa data så 
att man kan använda dem till en spelmotor som UDK. Jag kommer att undersöka vilka steg 
som krävs för att använda animationer till ett spel. Under arbetets gång kommer jag att notera 
problem som uppstår och de lösningar som hittats.

1.5.2 Tre viktiga animationstyper för spel

För att kunna skapa animationer till spel, måste man ha med sig tre viktiga typer: loop, blend 
och idle. Loop är animationer som loopar kontinuerligt. Det involverar alla rörelser som 
upprepar sig, som att springa, gå, klättra mm. I en loop räcker det med tre steg från en 
springanimation för att få den att loopa. Det är viktigt att det första och sista steget är 
identiskt, annars kommer animationerna att hoppa mellan varandra när den loopar. 

1. Illustration över hur loop animation fungera. 
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Blendanimation används när en rörelse övergår till en annan. Det kan till exempel vara när 
karaktären står upp och helt plötsligt lägger sig på magen. Men om endast två animationer 
används, stå och ligga på mage, skulle animationen antingen hoppa eller glida konstigt in i 
magpositionen, vilket skulle göra hela rörelsen mindre trovärdig. För att undvika hacket 
mellan animationerna, har man blendanimation mellan två klipp.

Idle betyder ungefär passiv stillastående rörelse. Denna typ av animation är till för att ge liv åt 
karaktären. Man vill inte att huvudkaraktären ska förlora allt liv när den står still, för då 
avbryter det hela spelets flöde. (http://www.edge-online.com : Idle Animations) Idle brukar 
förekomma i positioner som stå, huka, sitta, ligga på mage eller liknande, vilket innebär att 
karaktären måste vara i samma position under en längre period 

1.5.3 Program som används i studien 

Jag kommer att använda en rad olika program för att uppnå syftet och frågeställningarna. Alla 
dessa program är spelindustristandard. De finns tillgängliga för spelstudenter vid Högskolan 
på Gotland

Högskolan på Gotland använder sig av MotionAnalysis Cortex programmet för att spela in 
animationer i motion capture studion. Det kan hantera kalibrering, inspelning och 
rensning/efterbehandling av animationsdata.   

Autodesk – Motionbuilder 2012 är ett mycket starkt animations verktyg. Det kan ta emot 
motion capture data och översätta dem till animationsfiler, som sedan kan användas till en 3d-
karaktärsmodell. Det kan editera och få kontroll på animationen ifall originaldatan från mo-
cap (motion capture) studion inte fungerar tillfredsställande. 

Autodesk – 3D max Studio 2011 är ett program som möjliggör 3d-modellering, animering, och 
att rendera ut sitt arbete utan större tekniska svårigheter. Jag kommer att använda 3ds Max för 
att skapa ett förenklat skelettramverk för att kunna animera huvudkaraktären.  

Epic – UDK, 2012 februari (Unreal Development Kit) är spelmotorn som jag kommer att 
använda för spelprojektet. Det är ett mycket kraftigt utvecklingsverktyg för att skapa spel. Det 
har redan ett färdigt ramverk för utvecklaren. Allt som behövs är att importera in filer till 
UDK och ordna till dem med enkla inställningar. Därefter är det programmerarens arbete att 
få med alla animationer i själva spelet. 
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2 Resultatredovisning

Nedan redovisas de olika stegen för att skapa en pipeline för animationer inom spel. Jag 
kommer att förklara processen och varför dessa metoder används för att skapa en pipeline.

2. Min pipeline för att skapa animationer för spel

2.1 Animationsträd

Jag började med att skapa ett animationsträd med vanlig penna och papper, för att kunna se 
vilka typer av animationer som krävs för huvudkaraktären. Det är viktigt att animationsträdet 
skapas tillsammans med gruppen, de som är involverade i utvecklingen av spelen. Det ger 
mig en helhetsbild över alla rörelser som är involverade i spelprojektet. 

Genom trädet kan man se hur animationer kommer att fungera tillsammans och hur specifika 
animationer kommer att fungera i spelmotorn (UDK). Det går att se vilka animationer som 
behöver blends och loops. Det tar en bra stund att rita fram animationsträdet, eftersom vi 
diskuterade också hur varje animation skulle se ut, hur huvudkaraktären skulle röra sig i 
spelvärlden. Alla i gruppen hade olika uppfattningar om hur varje rörelse skulle se ut. För att 
undvika missförstånd mellan gruppmedlemmarna, måste vi alla diskutera och kommunicera 
med varandra.  
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Bland annat diskuterade vi hur snabbt karaktären skulle springa. Det bestämdes att karaktären 
inte skulle springa, eftersom det skulle ge en känsla av tidspress och att spelaren måste spela 
snabbt, samtidigt som spelets tempo inte är så högt. Det bestämdes att han joggar. 

3. Överblick över Assaults animationsträd. Pilarna visar hur animationerna fungerar med varandra.

2.2 Olika former av huvudkaraktären

Huvudkaraktären har två olika former som spelaren ska kunna skifta emellan. En är lätt och 
snabb, den andra är tung och slö. För att kunna se skillnad mellan Assault och Armored, 
behövdes det mer än större kroppsmassa och annorlunda siluett. Vi kom fram till att det 
behövdes två olika skådespelare för inspelning, med olika kroppsmassa, för att simulera fram 
två former med olika massa. 
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4. Första bilden representerar huvudkaraktären. Till vänster är Asssault och till höger är Armoured. I den andra 
bilden visas skådespelarna som spelade deras roller. Skådespelaren till vänster heter Jonas Lewis och spelar 
Assault. Han till höger heter Youssef Khatib och spelar Armoured. Båda arbetar med spelet Synergy.

En annan anledning till varför vi använde oss av två skådespelare, var att Armouredformen i 
spelet är mer inriktad mot närstrid som involverar slag och sparkar, medan Assualt är mer 
defensiv och skjuter med gevär. Khatib har en bakgrund inom kampsport och stor 
kroppsmassa, och passar mycket väl till karaktären Armoured. Den andra skådespelaren som 
spelar Assault har betydligt mindre kroppsmassa jämfört med Khatib, vilket i relation bör ge 
bättre resultat vid inspelningen. Båda skådespelarna reflekterar i tyngd, massa och bakgrund 
huvudkaraktärens centrala drag.

2.3 Animationslista

När animationsträdet var klart och alla rörelser var definierade till en punkt då man kan börja 
arbeta med nästa fas, fortsatte jag med att göra en animationslista. Jag började med att bryta 
ned alla animationer från animationsträdet för att veta exakt hur många animationer det 
kommer att bli. Man behöver göra det för att kunna veta vid inspelningen hur många 
tagningar det krävs. Samtidigt kommer varje animation att få sitt eget unika namn, som följer 
efter en specifik namn-mall. Skapandet av animationslistan är en mycket långdragen process. 
Idle, blend, loop och pose match är viktiga animationstyper som behövs för att kunna få 
karaktärerna att fungera i ett spel. När man skapar animationslistan, måste man definiera alla 
rörelser till rätt animationstyper. 

2.3.1 Matchande posering

Pose match är inte en animation, den är mera som en viktigt komponent för alla animationer. 
Pose match kommer användas vid ett senare tillfälle när man ska börja redigera alla 
animationer i motionbuilder, men är viktigt att tänka på under inspelningen. 
Som namnet pose match antyder, matchande position, måste man se till att alla animationer 
som är knytna till samma animation har en gemensamt position. 
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Om skådespelaren ska avsluta i en position med vänsterfot fram och högerfot bak, är det 
viktigt att den positionen är samma under hela inspelningen (http://mocappys.com: Start & 
End Pose). Efter inspelningen i studion, kommer man använda det datan samlad ifrån 
inspelningen. 

Om skådespelaren råkar ha fel position på en eller flera tagningar kommer det orsaka stora 
problem när man ska skapa blendanimationer i motionbuilder. Jag måste också se till att båda 
skådespelarna har samma pose match. Om spelaren skulle byta formen under spelet och båda 
skådespelarna har olika posering kommer det orsaka att animationen hoppar till en annan, 
vilket kan upplevas som ryckigt. 

2.3.2 Blends: Att sammansmälta animationer 

För att undvika hoppande animationer, när en specifik rörelse går över till en annan, måste en 
blendanimation finnas. Jag använder blend för att fylla mellanrummet av två animationer, 
vilket resulterar i att de flyter ihop bättre. Eftersom spel är en interaktiv media och spelaren 
kontrollerar avataren, är det viktigt att rörelserna smälter ihop med varandra. Till skillnad från 
filmmedia som också använder motion capture teknologin, där åskådaren inte har kontroll 
över vad karaktären gör på skärmen. Men inom spelmedia, är det spelaren som styr 
karaktären. Spelare ska inte kunna se när olika rörelser byter med varandra, för det skulle 
förstöra hela upplevelsen.
 

5. Bilden är tagen från spelen Battlefield 3 (Bilden modifierad med text och ram)

2.3.3 Idle:  Passiv stillastående animation

Jag kommer att använda idle för animationer som är stillastående under en längre period. Om 
spelaren skulle låta bli att kontrollera karaktären, kommer han att bli livlöst. 

9

http://mocappys.com/


För att inte förlora trovärdigheten i spelet, lägger man till en idle animation. Man skapar den 
genom att låta skådespelaren stå still i sin position och spelar in små enkla rörelser på 
överkroppen.  

2.3.4 Loop: Kontinuerlig rörelse

Det är viktigt att man använder loop för animationer som att gå, springa eller idle animationer. 
Man spelar in animationen, och repeterar rörelsen. Det är viktigt att start och slutposering i 
loopanimationer är samma, annars kommer ingen blend fungera med loopanimationen.

2.4. Motion capture

I nästa fas efter animationslistan, påbörjar jag förberedelse för inspelning i motion capture 
studion. Jag använde mig utav Högskolan på Gotlands egen motion capture studio. 

2.4.1 Skådespelare

Några dagar innan inspelning, övade båda skådespelarna in rörelserna. Vi definierade hur 
varje position skulle se ut och tog bilder. De senare kan användas som referensbild ifall 
skådespelaren eller jag som direktör glömmer hur poseringen ska se ut till varje animation. 
Det är viktigt att skådespelaren vet så mycket om spelet som möjligt, hur det ser ut, hur det 
fungerar, hur huvudkaraktären ser ut, vad för personlighet han har. Det underlättar för 
skådespelaren att komma in i rollen. Jag har turen att skådespelaren för spelprojekten är 
medverkande. Det är ganska viktigt att jag arbetar med skådespelaren innan inspelning, att 
diskutera, öva in rörelserna och liknande under inspelningsdagen är ett ineffektivt sätt att 
arbeta. Användning av mo-cap studion är inte billigt, det är därför man måste arbeta effektivt 
under inspelningen. Men vi behöver inte betala för användning av studion, som studenter på 
Högskolan på Gotland.

2.4.2 Kalibrering

Innan jag kunde spela in, måste jag alltid kalibrera kameran för varje inspelning. Det är viktigt 
att kameran är kalibrerad så exakt som möjligt under inspelningen. Utan en korrekt 
kalibrering kommer du inte kunna få en exakt positionering av markörerna på skådespelaren, 
vilket slutar med sämre data efter inspelningen. 
Man kalibrerar i tre stadier. Det första är L verktygen som är monterade med fyra markörer, 
identiskt med det skådespelaren har på sig. Den är placerad i mitten av scenen, för att rikta om 
kamerorna. Genom L verktygen skapar jag en referenspunkt för vad kameran ska rikta sig 
mot. Det andra stadiet använder man en T-wand, ett spö som är format efter en ”T” med tre 
markörer. Det ska man vifta runt scenen och täcka hela scenen så bra som möjligt. 
I det kalibrera vad alla kameror kan registrera på scenen och kalkylerar hur pass bra de läser 
markörerna. Den sista fasen är att markera hur högt scengolvet är genom att placera fyra 
markörer, en i varje hörn. 
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Det är för att försäkra att skådespelaren inte flyter ovanför marken i programmet. Kameran 
som används på studion får absolut inte flyttas. Flyttas de bara med en millimeter, kommer 
man få fel värde i cortex programmet

2.4.3 Att rigga motion capture-dräkten

Skådespelaren har på en dräkt som är gjord av kardborre och lycra, dräkten är mycket 
åtsittande. Det är för att få så exakta läsningar av kroppens rörelser som möjligt. Om dräkten 
hade suttit löst skulle markörerna röra sig med tygen istället för skådespelaren och då får vi 
icke önskvärd data.

In an optical motion capture system, a moving person (actor) wears a special bodysuit with 
markers on some body parts. The main properties of a marker are position, color, and shape 
(e.g. spherical or rectangular). The markers need to be placed in locations where the skin is 
close to the bone in order to avoid skin sliding. (Guerra-Filhol2005:04)

Dräkten har 40 reflekterande markörer. Vi fäster dem med hjälp av kardborreband. Man fäster 
dem på specifika leder eller punkter på den mänskliga kroppen (Guerra-Filhol2005:04)
Vi använder 40 för kunna triangulera mellan dem, ifall några markörer skulle försvinna eller 
inte kunde läsas korrekt. Jag går genom mer om det i 2.4.7 Rensa datan. Något som är värt att 
notera är att alla mo-cap studio har sitt eget markörantal. Vissa studios kan ha mer eller 
mindre markörer monterade på skådespelaren.

6. Bilden är tagen från ett annat projekt. De svarta tygen är karreborre och de blåa är lycra.
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2.4.4 ROM: Range of movement

Skådespelaren måste göra specifika övningar på scenen, innan vi spelar in från listan. Det 
kallas för ROM (range of movement). Skådespelaren kommer göra olika rörelser så gott han 
kan:

The objective of ROM is to find the largest possible range of subject motion so that the 
system can calculate all the possible variables for each markers and joint based on template 
configuration. This information will be used to process the rest of the motion capture data 
(James, Katie:4. Range of Motion) 

Efter övningen avslutar skådespelaren i en T-pose. Han står rakt upp och med armarna utåt så 
det liknar bokstaven ”T”. (Se bild 5). 
ROM har två viktiga syfte att, dels för att skapa en template (mall) för användning under 
inspelningen. Den andra är för att översätta animationer till en 3d-modell i motionbuilder. 
Jag kommer gå in mer i detalj på det i 2.5.1.

ROM övningar involverar:
 Armveck böj
 Knäböj 
 Huka 
 Böj framåt, bakåt och sidorna
 Rotera handleden 
 Rotera armarna   
 Rotera foten
 Rotera höften
 Rotera huvuden 
 Knäspark

2.4.5 Template

Kameran fångar enbart markörerna på scenen och för att kunna arbeta vidare måste alla 
markörer bindas till varandra för att skapa ett ramverk, jag måste skapa en template. Jag 
kommer använda mig av ROM för att skapa en template. Jag kommer använda den frame 
(ramrutan) där skådespelare är i T-pose, identifiera alla markörer och binda dem till ett 
ramverk (bild 6).  Det underlättar för mig som använder programmet att det finns en struktur 
på alla markörer. Annars blir det svårt att fokusera på skärmen med enbart prickar. Efter att 
man har skapat mallen, kan man använda den till alla andra animationer.

12



 
7. Poseringen som jag kommer använda för att skapa en mall i Cortex programmet.

2.4.6 Inspelning

Jag hade strax över 120 animationer, alla blends, loops och idle animationer inkluderade. För 
att få kontroll över vilka rörelser som ska göras, använder jag av mig en animationslista som 
jag har skapat tidigare. Man döper varje tagning som görs genom cortex programmet till en 
motsvarande i listan. Det kommer underlätta för mig när man behöver söka en specifik data 
från inspelningen.
(Se bilaga 2 för hela animationslistan)
Det tog oss cirka 5 timmar att spela in alla animationer. Vi sparade lite tid genom att 
kombinera vissa rörelser, allt ifrån två till fyra, i en och samma tagning, vilket senare kan 
klippas. Självklart orsakade det även flera tagningar ifall skådespelaren gjorde fel. 
En grundregel om skådespelaren gör stora rörelser som orsakar att markörer inte kan 
identifieras av cortex, är att då ska skådespelaren göra en T-pose vid slutet av klippen. Det är 
för att underlätta programmet att identifiera markörer, men också för att underlätta 
datarensningen.

2.4.7 Att rensa datan 

Motion capture tekniken är inte perfekt, även om kameran är bra kalibrerad, kommer vissa 
markörer alltid försvinna, bli oidentifierade eller förväxlas med andra markörer, vilket ger 
orena data. Att inte rensa data innan man exporterar till motionbuilder kommer orsaka dåliga 
rörelser. Alla animationer kommer då ta mycket längre tid att fixa innan man kan importera 
dem till spel. Att Cleana (rensa), mo-cap data är inte svårt, men tidsödande. Man förhåller sig 
till fyra knappar, virtual join, cubic join, rectify och marker ID när man rensar datan.  
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Man använder rectify knappen som en inledande rensning. Man söker den frame, som har alla 
markörer identifierade av cortex och använder denna frame för att identifiera resten av 
klippen. Det brukar fungera bra i de flesta fall, men det är inte hundraprocentigt säkert. Det 
finns alltid delar av klippen där markörerna försvinner eller inte kan identifieras. Därför måste 
man ordna det manuellt.  

Virtual Join funkar genom att använda tre andra markörer i närheten av den försvunna 
markören, som referens. Den fokusera hur referensmarkören rör sig, i relation till 
skådespelaren, och skapar virtuellt markören. Den fungera så länge det finns tillräckligt med 
markörer runt om för att triangulera, det är därför vi har 40st för att underlätta processen. 
Cubic join skapar en ny markör genom att beräkna hur kurvan på markören rör sig, och fyller 
ut tomrummet. Varje markör har sin egen position i 3D-världen. De kallas för x-, y-, och z-
axlarna (http://matmin.kevius.com/tredim.php). Dessa axlar översätts till kurvor på en 
tidslinje. Cubic join skapar kurvan genom att använda markören, innan den försvinner och 
tills den dyker upp igen på tidslinjen. Den fungera bra för korta frames, eftersom den 
”uppskattar” hur markören ska röra sig. Vid längre klipp, kan cubic join uppskatta kurvan fel 
och markören hamnar på fel plats. Om markörer finns men inte är identifierade använder man 
sig av marker ID. Den fungera genom att man markerar de frames där markörerna saknar 
identitet, och sedan ger dem en identitet från en mall.

2.4.8 Att rigga skelett till 3D-modellen

3D-modellen har några viktiga steg i pipelinenen innan den kan börja användas. Förutom att 
skapa 3D-modellen som Khatib har gjort genom 3d Studio Max programmet, behöver han 
också skapa en UW karta, vilket står för Unwrap. Vad man essentiellt gör när man unwrapar 
är att man klipper ut sömmar på modellen, som på en jacka, byxa och liknande, och sträcker 
ut dem som tygbitar. 3D-modellen har ingen textur, bara en enkel färg, i vårt fall, svart/vitt 
rutmönster. Med uw kan man måla tygbitarna, och sedan överföra de målade texturna tillbaka 
till modellen. 
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8. Den vänstra bilden är Armoured-modellen med UW-sömmar. Högra bilden är ”tygbitarna” från Amoured. 

För att kunna animera en 3D-modell, måste man skapa ett skelett inuti modellen. Det kommer 
tillåta mig att animera huvudkaraktären genom att röra/flytta skelettet. För projekten kommer 
jag använda sig utav CAT (Character Animation Toolkit) som skelett, den finns i 3ds max. 
Skelettet på CAT är mycket likt människans skelettuppbyggnad men förenklat. CAT är en 
insticksmodul som tillåter mig att skapa olika rigg, skeletthierarki på 3d-modellen, vilket jag 
senare kan animera.  

Men skelett fyller ingen funktion om 3D-modellens yta inte är bunden till skelettet. Man 
använder skin som också finns i 3ds max. Genom skin kan jag till exempel ta det vänstra låret 
på huvudkaraktären och binda till det vänstra CAT låret. Då kommer låret på modellen följa 
efter lårbenet. Efter att en CAT eller liknande skelettsystem är fäst till 3D-modellen, kallar vi 
det ett skeletal-mesh, en 3D-modell med skelett. 
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9. Den vänstra bilden är Armouredmodellen utan skelett och den högra med CAT skelett. 

I 3ds Max måste unwrap alltid göras först innan du kan börja skinna på 3D-modellen. Om 
man skulle börja skinna först och sedan unwrappa eller ändra modellen, då kommer all skin 
som jag har gjort försvinna. Då måste jag skinna om modellen. 

2.5 Förbereda karaktären för animering 

Animationerna är inte perfekta. Även efter rensning av datan genom cortex kommer de aldrig 
stämma riktigt bra. Om vi tar Armoured som ett exempel, är den mer bredaxlad och har längre 
armar än skådespelaren. Man måste ordna så att armarna inte slår i varandra eller resten av 
kroppen. Därför måste man editera dem. Det ordna man genom motionbuilder programmet 
som kan hantera mo-cap data och överföra rörelserna till en 3D-modell. 

2.5.1 Att skapa en actor för att översätta mo-cap-datan till 3d-modellen

Det är två faser som måste göras innan man kan börja editera animationerna. Man måste 
förbereda skeletal-mesh så att motionbuildern kan arbeta med den. För att kunna översätta alla 
animationer i motionbuilder, måste man skapa en actor. Det är den som kommer överföra 
motion capture datan till en 3d-karaktärsmodell. När man importerar TRC-filen, den som har 
markördata, innehåller den bara markörer i en 3d-rymd. Därför använder man en actor, en 
digital modelldocka, som man flyttar och ändrar storleken på för att passa in i markörerna. 
Genom en actor kan man ange den som källa och då kommer skeleton-mesh följa efter vad 
actorn gör. Jag kommer att använda specifik mo-cap data för att skapa en actor, det är ROM 
som har nämnts tidigare. Man flyttar datan till den frame där markörerna gör en T-pose, 
anpassar dockan efter deras position som om de satt på skådespelaren. Som Almeida och 
Wang säger: ”Align the optical data as best as possible [...] and moving the data so that it is 
centered on the Actor” ( Almeida & Wang: 7.).  Efter att man har fått in dockans position, 
kopierar man markörerna till en annan mall. 
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10. Den digitala modelldockan är en actor. De blå punkter är markördata, TRC-filer från mo-cap studion. Här har 
jag anpassat actorn till markördatans placering. 

11. Mall över actorinställningar

Efter man har fäst alla markörer vid olika punkter, låser man fast actorn till markörerna 
genom att trycka på Active knappen. Dockan kommer då följa efter markörerna. Därefter 
spelar jag upp hela ROM övningen, för att kunna se resultatet av mitt arbete. Om det skulle 
visa sig att dockan antingen vrider eller sträcker sig onaturligt, då är det några markörer som 
är felplacerade. 

17



Nackdelen är att man inte kan gå tillbaka och flytta om markörerna efter att man har tryckt på 
active knappen, de är permanent låst. Därför ska man spara ut tre olika versioner. 

 I första versionen importerar man in TRC-filen med ROM och skapar en actor.
 I andra versionen anpassar man dockan in till markörerna i T-pose. 
 I tredje versionen låser man dem genom att klicka på knappen Active.

Om det skulle visa sig att man har gjort fel. Kan man alltid gå tillbaka till andra versionen och 
placera om markörerna. 

2.5.2 Karaktärisera 3d-Modellen 

När actorinställningarna är klara, kan man börja med nästa fas. Jag kommer använda 
förkortningar för att underlätta texten. För att få Skeletal-mesh att fungera i MBs 
(motionbuilder) egna skelettsystem måste man skapa en mall. MB känner inte till 3ds max 
namnkonvention för skelettben. De båda programmen har olika sätt att döpa benen, vilket 
självklart orsakar att MB inte kan identifiera ben från 3ds max. 
Genom att använda en character i MB, skapar den en mall. Genom den mallen kan man dra 
ben från CAT till respektive ben i mallen. Man drar alla ben tills man har fyllt listan med 
nödvändiga ben för att MB ska kunna arbeta med dem.

Därefter trycker man på knappen characterize. Då kommer en fråga vad för typ av karaktär 
jag vill skapa. Det finns biped (tvåfoting) eller quadruped (fyrfoting) att välja emellan. 
Eftersom vår protagonist är tvåfotad, väljer jag självklart biped. Efter det har jag ett 
skelettsystem, skeleton, som fungerar i MB (bild 10). Men den ska jag inte redigera med. Det 
är ett steg till som måste göras innan man kan börja redigera ordentligt. 

Jag måste omvandla skelettet till en control rig. Som namnet control rig antyder, kontrollrigg, 
den med kan jag kontrollera skeletal-meshen (bild 10). 
Den främsta anledningen till att man måste ta ett steg till för att skapa en control rig är ifall 
något skulle ha gått fel på animationen. Om kontrollriggens animation är för felaktigt att rättas 
till kan man gå tillbaka till skelettet, eftersom all bearbetning och redigering är gjort på 
kontrollriggen.
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12. De två olika riggarna i motionbuilder. 

2.6 Redigering 

Innan man kan börja redigera, måste man klippa alla animationer till rätt längd, eftersom all 
restdata från inspelningen kommer med till motionbuilder. Det är allt ifrån de sekunderna 
innan skådespelaren börjar tills han slutar. Det är oftast när skådespelaren förbereder sig inför 
tagningen, eftersom kamerorna inte får flyttas och har en begränsad synvinkel. När 
skådespelaren kommer in eller lämnar scenen, fångar kameran inte upp markörerna och kan 
inte framställa en korrekt läsning av rörelserna. Det måste klippas bort. En annan sak som är 
bra att göra är att kopiera animationen till en ny tagning innan du klipper dem. Då kan du 
klippa den nya tagningen, och ifall du råkar ta bort eller vill göra om allting, kan du använda 
ursprungligadatan. Om du klipper ursprungligadatan och spara över den, då har du ingen 
original data kvar. Lösningen då är att importera in TRC-filen igen. 

Jag importerade skeletal-mesh och fogade ihop dem tillsammans med mo-cap datan. Det är 
bra om de är fogade i samband med klippningen av animationer. Det blir mycket enklare att 
se hur pass bra alla rörelser har överförts till 3D-modellen. Saker som jag kommer redigera är 
loop, pose match, glidande fötter, och att armar och ben inte korsas med varandra. 

2.6.1 Pose match

Efter att alla animationer är klippta till rätta längder kommer jag skapa en pose match. Innan 
jag kan skapa en pose match, måste jag fixa till hans fingrar som är spikraka, armarna som är 
placerade för lågt och huvuden som tittar uppåt. Nästan alla animationer som jag kommer 
redigera börjar med en idle pose. Nu när jag har control rigen, är det enkelt att flytta om 
armarna, huvudet mm. Efter att jag har redigerad poseringen, kan jag spara den som 
idle_pose, vilket senare kan användas på andra animationer som antingen startar eller slutar 
med en idle posering. Det är det som kallas pose match
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13. Bilden till vänster är en original posering utan redigering. Till höger är en redigerad posering, vilket också 
kommer också användas på andra animationer med samma posering.

2.6.2 Loop

För att loopar ska fungera bra, är det viktigt att klippningen av animationen från förr är 
korrekt. Det involverar alla idle och alla gåanimationer som fram, bak, höger och vänster. För 
idleanimationer ska man helst klippa så att både start- och slutposering liknar varandra så 
mycket som möjligt. Det krävde att jag klippte några gånger innan jag hittade en optimalt 
posering som fungerade bra med pose match. Man vill att idle animationen ska ha en fin, 
kontinuerlig rörelse. 
Spelaren ska inte kunna se när animationen börjar om. För att kunna loopa alla springrörelser, 
klippte jag efter vart tredje steg. I mitt fall valde jag när karaktären har hela sin vänstra fot på 
marken. 

2.6.3 Animationslager

För varje animation som kommer redigeras, finns det alltid ett basanimationslager, det är 
BaseAnimation. Det är den som innehåller animationen för huvudkaraktären. Man ska inte 
animera på BaseAnimation. Istället skapar man animationslager som lägger sig ovanför 
basanimationen. All redigering jag gör på den nya lagert kommer inte påverka baslagret. 
Till exempel om jag har en animation där karaktärens armar går genom låren, måste det tas 
bort om animationen ska vara tilltalande för spelaren. Genom att skapa ett animationslager, 
kan jag flytta ut armen så att den inte går igenom på låren, utan att påverka baslagret, eftersom 
all redigering gjordes på ett annat lager.
Om redigering på en animation går dåligt och man inte vet vad som orsaker problemet, tar 
man bort det lagret och börjar om. Det är också bra att skapa flera lager för olika syften. Du 
kan ha ett lager för händer, fötter eller kroppen så att det blir enklare att hålla reda på vilket 
lager du arbetar på. Att redigera allt på samma lager kan bli förvirrande. 
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2.7 Att Importera färdiga animationer till UDK

Innan jag kunde exportera alla animationer till UDK, måste jag göra en sak som kallas plot  
all. Plot all slår ihop alla animationslager till ett enda lager, vilket är BaseAnimation. Därefter 
ska man bake, baka animationerna till skeleton. Man ska exportera alla animationer var för sig 
genom motion file export och därefter importera skeletal-mesh från 3ds max och 
animationerna från motionbuilder in i UDK. 

2.7.1 Animset: Alla animationer för karaktären

I UDK skapar jag ett animset. Det är en samling av animationer till huvudkaraktären. UDK 
vill gärna veta vilka animationer ska användas till vilken skeletal-mesh. Efter att jag har 
importerat de animations-filer som jag har exporterat från motionbuilder och skeletal-mesh till 
animset, kan jag se om UDK kan läsa filerna utan problem. 

2.7.2 Animtree: Animationsträds hierarki 

För att UDK ska kunna använda animationen och modellen, måste jag skapa en träd-hierarki 
för animationer. Jag vill att animationer som hör ihop ska ligga under samma gren. Varje unik 
animation har sin egen trädgren, eller node i UDK. Om jag inte gjorde det skulle UDK inte 
kunna veta vilken animation den ska använda sig utav. Efter att jag har skapat noderna, 
skriver jag in animationensnamn i respektive nod. Då kommer animtree ta den animationen 
som har samma namn. 
Till exempel, om jag skriver – Armoured_Gå_Fram och det finns en animation som heter 
samma i animset, tar animtree den animationen från animset och spelar upp den. Samtidigt 
kan jag kontrollera hur alla animationer fungera tillsammans genom att dra reglaget. 

 
14. Träd hierarki för alla animationer i UDK
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3 Resultatanalys och slutsatser

Här kommer jag sammanfatta mitt resultat av arbete. Jag kommer gå genom om jag anser att 
jag uppnådde mitt mål och syfte, mina tankar om dem, problem som jag stötte på och hur jag 
löste dem. 

3.1 Mitt syfte och frågeställningar

Jag gör en återblick till mitt syfte och ser vad jag har åstadkommit. Målet var att skapa en 
pipeline, en arbetsmetod för spelanimationer där produktionsvärde är låg, som studentprojekt 
eller mindre studio. Jag undersökte de steg man måste göra för att kunna använda mo-cap 
animationer till en färdig spelmotor som UDK. Jag hade redan en idén hur jag skulle gå 
tillväga för att skapa mitt pipeline. Men jag behövde undersöka om det för att bevisa att mitt 
pipeline fungerat. I synnerhet när det gällde att exportera alla animationer till UDK. Det var 
det enda jag hade mindre kunskap om. 

3.1.1 Begränsning

Med tanke på den begränsade omfattningen av denna uppsats, tog jag bort alla blend 
animationer. Jag minskade från cirka 70 animationer till ungefär 18 animationer per form för 
att hinna släppa en spelbar version för spelkonferensen, GGC (Gotland Game Conference).

3.1.2 Oväntade problem

Ett problem som jag upptäckte var att Armoured var dåligt modellerad. Det fanns några 
sektioner av modellen som orsakade fel UW, och skeletthierarkin från CAT var felaktig. Jag 
märkte problemet ganska sent i projektet, efter att jag hade redigerad klart alla animationer. 
För att lösa det måste vi ändra modellen och UW mappen. Då fick jag också börja om med att 
binda 3D-ytan till benet. 

Då uppstår andra problem med att ordna modellen i 3ds max och importera den igen till 
motionbuilder. Problemet är att skelettuppbyggnaden var annorlunda än den som användes för 
att skapa mallen i motionbuilder. Jag var osäker på hur animationen skulle bete sig om man 
bytte modellen och skeletthierarkin mot en annan. 

Om jag och Khatib inte hittar en lösning på problemet, måste jag börja om med att editera 
animationerna. Det är en hel veckas arbete som skulle gå till spillo. Vi kom till slut fram till 
en lösning, man kan exportera de editerade animationerna utan 3d-modellen. Man exporterar 
animationer genom Motion file export. Man öppnar den förbättrade modellen i motionbuilder, 
importerar de editerade animationerna och klistrar dem på huvudkaraktären. Jag var tvungen 
att editera lite och tog bort den felaktiga ben hierarki som överlappade med den nya, samt såg 
till att alla hade samma pose.
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Jag hade lite svårt från början att importera de färdiga animationerna till UDK eftersom jag 
visste inte exakt hur man skulle göra det. Det fanns knappt information eller video som 
demonstrerar hur man skulle göra det. Men jag hittade till slut ett forum med en person som 
har problem att importera filer till UDK. Han skrev hur han till slut löste problemet, vilket gav 
mig en ledtråd till hur jag skulle importera det till UDK (http://forums.epicgames.com).
Jag hade problemet var att jag importerade både animationen och skeletal-mesh i en och 
samma fil. UDK kunde läsa av skeletal-mesh, men då fungerade inte animationen. Jag skulle 
ha importerat dem som separata filer istället, animationer från motionbuilder och skeletal-
mesh från 3ds max. 

Däremot gjorde jag ett misstag med numrering för alla animationer. Vi har två former av 
huvudkaraktären. Jag delade upp dem i separata flikar och alla animationer för Assault fick nr 
1-60, samma sak också för Armoured. Men jag glömde att numrera varje tagning som vi 
gjorde för Assault. Jag fick döpa om alla filer vid ett senare tillfälle så att de fick korrekt 
nummer som animationslistan. Det var en annan sak som jag lärde mig utav hur cortex 
programmet fungerar. Man bör numrera alla animation i samma flik, istället för 1-60 för varje 
form. Jag skulle ha lagt båda formerarna tillsammans. Då hade det blivit enklare att sortera 
emellan.

3.1.3 Slutsats

Jag har arbetat fram ett pipeline som både förklarar och guidar animatörer i ett mindre studio 
som saknar ett etablerad animationspipeline och till studenter som kommer använda motion 
capture för att skapa spelanimationer. Den visar steg för steg hur man ska skapa 
spelanimationer genom motion capture, från idéstadiet, diskussion om hur karaktären ska röra 
sig, skapande av animationsträd och -lista, inspelning i mo-cap studion. Bearbetning av datan 
i Cortex programmet och sedan till Motiobuilder för att redigera alla animationer och 
färdigställa dem till spelmotorn UDK. Jag har gått i genom alla viktiga steg, samt oväntande 
problem som vi animatörer måste vara medvetna om.

Det var oväntade tekniska problem och den bristfälliga informationen sinkade ned större del 
av projektet. Tyvärr är spelindustrin en ganska sluten industri. All information om korrekta 
pipelines som spelstudios använder sig utav är en företagshemlighet. Tyvärr stoppar NDAs 
kontrakt spridning av informationen, vilket slår hårt mot de som försöker använda liknande 
pipelines. Den information som finns tillgänglig på internet hjälpte mig ganska lite. Det finns 
inga tydliga instruktioner som säger hur man ska gå från idéstadiet till slutprodukten, bara 
vissa delar.  

Inom ramen av detta projekt finns det yttligare saker att arbeta vidare på. Nästa steg är att 
lägga till blendanimationer till pipelinet. Med blendanimationer blir pipeline mer komplett 
och representera hur ett animationsproduktion genom mo-cap kan ser ut för studenter och 
mindre studios. 

Även med de begränsningar jag hade i projekten, lyckades jag åstadkomma en pipeline, 
genom att samla all tillgänglig information som finns på internet och kombinera dem till en 
och samma pipeline.
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Om det är något som jag kommer ta hänsyn till i nästa projekt är det att planera i god tid, och 
att se till att ha mer än tio veckor för att skapa animationer. Nu kan jag arbeta snabbare utan 
att behöva söka efter information för olika metoder. 
Jag har lärt mig en hel del under tio veckor. Jag tycker att jag ändå har skapa fram en 
arbetsmetod för spelanimationer och bevisat att den fungerar. Jag kommer definitivt fortsätta 
använda denna pipeline för framtida projekt. 

3.1.4 Att minimera extra arbete

För att undvika liknande problem som jag haft, med dålig 3D-modell och att jag nästan fick 
animera om, vill jag introducera ett extra steg i min pipeline. Det extra steget ska förebygga så 
att man inte hamnar i samma situation, men också så att de som modellerar kan lägga till detta 
till deras egna pipeline. För inom spelindustrin, finns det inget utrymme att göra misstag. Ett 
misstag kostar både tid och pengar för studion. Samtidigt kommer arbetsgivaren ha höga 
förväntningar på din kunskap, då är det bra att ha en etablerad pipeline som du kan arbeta 
med.

15. Min modifierade pipeline för att förebygga felaktiga modeller. Jag har lagt till ”Kontrollera att modellen är 
korrekt” på modellering pipeline. Med det extra steget, kommer man kontrollera 3D-modellen så att allting 
stämmer innan den går vidare till nästa fas. 
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