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Abstract

In this report I will describe how an art-directed fluid effect for motion picture can be achieved. 
This effect will be an explosion with a visual style that is congruent with Pixar's movie Up. To 
begin with I will analyze the visual components that are used in Up and control the fluid simulation 
to get the desired visual style. I will briefly explain the background of my thesis, why it is 
interesting to create designed effects and why it is hard to design fluid effects. In the method I will 
explain my work process and some of the challenges that arises. In the end of my report I will look 
into my result and present my findings.



Sammanfattning

Mitt mål med denna rapport är att beskriva hur en designad fluideffekt kan tas fram. Denna effekt 
kommer vara en explosion som ska vara anpassad till den visuella stil Pixar har använt sig av i 
filmen Upp. Först kommer jag att analysera filmens visuella delar och sedan styra fluidsimulationen 
till att få den förenlig med stilen i Upp. Jag kommer att ge en kort information om bakgrunden till 
detta arbete, där jag redogör varför det är intressant att skapa en designad explosion och varför det 
är svårt att designa fluidsimulationer. I metoden beskriver jag min arbetsprocess och några av de 
utmaningar jag stått inför. I slutet av rapporten redogör jag för mitt resultat och om det som jag 
kommit fram till.
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1 Introduktion

Syftet med denna rapport är att beskriva hur en designad fluideffekt kan tas fram. När en animerad 
film skapas är målet inte alltid att ta fram ett realistiskt utseende. Det är istället viktigt att kunna 
designa och utforma visuella element så de passar ihop och hjälper till att berätta historien.

Olika fluideffekter är oftast skapade för att efterlikna verkligheten. Genom att beräkna hur fluider 
beter sig går det att ta fram realistiska fluideffekter. Det är däremot svårare att skapa effekter där 
fluiderna ska vara designade och inte nödvändigtvis ska efterlikna den fysikaliska världen.

Jag vill därför undersöka om det går att skapa en simulation som är designad för en specifik visuell 
stil. För att begränsa mitt arbete kommer jag endast att studera ett scenario. I filmen Upp har Pixar 
skapat en värld med en speciell visuell stil. Rapporten kommer att att handla om hur det går att ta 
fram en explosion som är förenlig med denna stil.
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2 Bakgrund

För att ge läsaren av rapporten bättre förståelse för frågeställning ska jag förklara några teorier 
som är viktiga inom visuell gestaltning. Jag kommer även att kort beskriva tillvägagångssättet 
som används för att ta fram fluidsimulationer.

Bakgrunden är uppdelad i tre kapitel:

 Visuell gestaltning

 Fluidsimulationer

 Fluidsimulation för en designad värld

Kapitlet Visuell gestaltning kommer att ta upp hur visuella komponenter kan användas inom 
film. Fluidsimulationer kommer att beskriva hur olika fluideffekter tas fram och 
Fluidsimulation för en designad värld kommer att knyta ihop de två tidigare kapitlen och 
förklara varför frågeställning är intressant.

2.1 Visuell gestaltning

Film används oftast för att återge en historia på ett spännande och intressant sätt. 
Filmskaparen vill berätta något och få åskådaren att förstå och följa med i händelseförloppet. 
Detta är något som görs med hjälp av manus, ljud och det visuella.

Det visuella kan brytas ner i olika visuella komponenter. De mest grundläggande är utrymme, 
linje, form, ton, färg, rörelse och rytm. Dessa komponenter kan användas på olika sätt för att 
tydliggöra det som regissören vill kommunicera. Visuella komponenter och hur de kan 
användas går det att läsa om i boken The visual story som är skriven av Bruce Block. Nedan 
kommer jag att ge exempel på några visuella komponenter och hur olika filmskapare har 
använt dessa för att förtydliga det som ska kommuniceras.

I filmen Corpse bride vill regissören Tim Burton förmedla idén att de dödas värld är roligare 
och mer avslappnad än den levande världen. Genom bland annat sitt sätt att använda färg har 
kreatörerna lyckats förmedla detta på ett bra och samtidigt subtilt sätt. I den levande världen 
används nästan bara en gråskala och i den döda världen används det fler och varmare färger. 
Den döda världen ser roligare och trevligare ut än den levande världen. I följande 
illustrationer nr 1 och 2 visas hur T. Burton använt färg för att få något ologiskt och konstigt 
att bli trovärdigt. Det han beskriver med färg och ljus är att det är bättre att vara död än 
levande.
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I illustration 2 går det också att se hur utrymmet har använts för att förstärka en viktig poäng i 
historien. Två personer är tvingade att gifta sig med varandra, eftersom deras familjer ser 
möjligheter att dra stor nytta av det. I den vänstra delen av bilden sitter brudgummens 
föräldrar och i den högra sitter brudens föräldrar. Vi kan lägga märke till hur karaktärerna har 
placerats för att ge paret begränsat visuellt utrymme och förstärka idén att de har tvingats ihop 
av föräldrarna.

Detta är en teknik som ofta används för att få åskådaren att bli berörd. Genom denna typ av 
visuell gestaltning påverkas betraktaren emotionellt. Att ha en visuell struktur där de olika 
komponenterna hjälper till att berätta historien är för mig något som är avgörande för att en 
film ska bli bra. Det räcker inte att ha ett manus som är spännande, åskådaren måste också 
involveras på det emotionella planet och förstå det som händer i filmen.

Enligt min uppfattning är animation ett bra medium för att berätta någonting. En av 
anledningarna till detta är att när en animerad film skapas, finns möjligheten att designa varje 
scen i detalj. Det går att bygga upp scenerna för att framhäva historien. Även karaktärer kan 
designas så att de innehåller visuella komponenter som kommunicerar deras personlighet.
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Illustration 1: Corpse Bride, Den döda världen

Illustration 2: Corpse Bride, Den levande världen



I boken The visual story beskriver Bruce Block runda former som mjuka, barnsliga, 
organiska, romantiska, flexibla och ofarliga. Fyrkanter beskriver han som industriella, linjära, 
ordningsamma, vuxna och stabila. I filmen Upp går det att se ett exempel på hur detta kan 
användas. Mr Fredriksen som står till höger i illustration 3 är en gammal, tråkig man som 
lever ett inrutat liv. Han är designad att ha en fyrkantig form. Russel, pojken till vänster, är 
rund till formen vilket kompletterar hans personlighet bra.

Den tydligaste antagonisten i filmen, som kan ses i illustration 4, har också designats utifrån 
en form som ska förstärka dennes roll. ”Beacause of their diagonal lines, triangles often are 
described as bold, aggressive, dynamic, angry, menacing, scary, chaotic, disorienting and 
unorganized.” - Bruce Block, The visual story, 111.
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Illustration 3: Upp, Russel och Mr Fredriksen

Illustration 4: Upp, Antagonisten



2.2 Fluidsimulationer

Olika sorters fluider är något som ofta behöver skapas som visuella effekter (Seymore M, 
2011). Detta kan vara effekter som rök, eld, explosioner eller vatten. När dessa effekter skapas 
görs det oftast med hjälp av olika simuleringar.

I illustration 5 går det att se ett exempel där fluidsimulationer har använts för att skapa eld och 
rök effekter till filmen Sucker Punch.

När filmen Titanic skapades år 1997 användes visuella effekter för få det att se ut som om 
filmen utspelar sig på havet. Dessa effekter skulle illustrera stora havsytor och kunde skapas 
genom att använda ”procedural maps” och keyframe animation. ”Procedural maps” är icke-
linjära funktioner som läggs samman för att skapa en konstgjord interactive och vissuelt 
komplex bild (Perlin, K, 1985). Genom att använda denna metod gick det att få stora och 
öppna havsytorna med ett realistiskt utseende. Keyframe animation och ”procedural maps” är 
mycket tidskrävande. Det är också svårt att uppnå den detaljnivå som behövs om effekterna 
skall vara placerade nära kameran (Seymour, M,  2011).

1999 publicerade Jos Stam artikeln Stable fluids om hur det går att använda simulationer för 
att skapa fluidbaserade effekter. Dessa simulationer gick snabbare att ta fram och kunde 
innehålla mer detaljer än de tidigare metoderna. Simulationerna Stam använde sig av var 
baserade på Navier-Stokes ekvation som matematiskt beskriver hur fluider beter sig. Navier-
Stokes ekvation blev framtagen under 1800-talet och har använts för att lösa olika 
ingenjörsproblem (Benson, T, 2012). Den kan exempelvis användas för att titta på hur luft 
strömmar runt en flygplansvinge och hur vätska flyter genom ett rör. Den forskning som Stam 
presenterade har lagt grunden till många av de simulationsmetoder som används idag 
(Seymour, M, 2011).

När jag jobbar med gasliknande fluider använder jag mig av mjukvaran FumeFX 2.1. 
FumeFX har använts i många kända filmer till exempel Sucherpunch, 2012 och Spiderman 3 
(Afterworks : 5 years of FumeFX). I filmen Sucherpunch brinner en zepperlinare på ett 
verklighetstroget sätt. Den eld och rök som går att se är skapad med hjälp av FumeFX. 
Kärnan för FumeFX simulationer är Voxelflow. Voxelflow är en ekvationslösare som är 

5

Illustration 5: Sucker Punch, Zeppelinare



kapabel att simulera gasliknande medium genom att använda eulers ekvation för 
inkompressibla fluider(Afterworks:Simulation). Voxelflow används även innom medecin för 
att visualisera volymdata ifrån datortomografi och magnetröntgen(Law,Yagel och Jayasimha, 
1995). FumeFX och Voxelflow är voxelbaserade, vilket innebär att en definierad volym blir 
indelad i ett 3-dimisionellt rutnät. Man får då en mängd av kuber som kan innehålla olika 
sorters data till exempel temperatur, mängd och hastighet. Genom att använda eulers ekvation 
går det att räkna ut ett hastighetsfält som sedan flyttar runt datan (Afterworks:Simulation). 
Den kontroll som artisterna har över röken kommer från de värden som sätts in i Eulers 
ekvation, eller genom krafter som påverkar hastighetsfältet. Jag ska här nedan ge exempel på 
hur detta kan fungera.

Om vi har en simulation där rök skapas med en temperatur på 300 °C räknar programmet ut 
hur denna rök borde stiga. Genom att ändra temperaturen till 600 °C kan vi få röken att stiga 
fortare. Om vi vill att röken ska flyttas åt ett håll (som rök gör när det blåser), kan vi använda 
en kraft som lägger till hastighet i den definierade riktningen.

2.3 Fluidsimulationer för en designad värld

I kapittlet Visuell gestaltning beskrivs några sätt som visuella komponenter kan användas för 
att förmedla eller tydliggöra något. Denna typ av visuell komunikation hjälper till att 
framhäva den historia som berättas och är en viktig del för att skapa en bra film. När 
animation används som medium finns det detaljerad kontroll över den bild som ska visas 
vilket i sin tur gör att de visuella komponenterna kan användas effektivt. Till exempel kan 
conceptartisterna ha visuella komponenter i åtanke när en karakär designas. Den kontroll och 
design möjlighet som animation erbjuder är det som gjort mig intresserad av animation och 
därför ville jag att mitt arbete skulle handla om just design för animation.

När en animerad film skapas finns möljigheten att ha en specifik visuell stil, en designad 
värld. Pixar brukar använda sig av stilar som känns trygga och mysiga, medans Tim Burton 
använder en ogästvänlig och mörk stil. Vilken stil som används beror på vilken målgrupp som 
filmen riktar sig till och vem som bestämmer designen. Något som jag anser vara viktigt är att 
filmen håller en enhetlig stil så att den värld som har skapats känns enhetlig och trovärdig. 
När en normal fluidsimulation skapas blir resultatet en realistik fluideffekt, denna effekt 
skulle sticka ut i en Pixar film där världen är stilistisk. Fluidsimulationer är inte framtagna för 
att ha design som sitt huvudmål, utan de är baserade på hur fluider beter sig och hur det går att 
simulera detta. Med bakgund till detta vill jag undersöka hur det med hjälp av mjukvaran 
FumeFX går att simulera fluideffekter som är designade för en specifik stil och inte har 
realism som mål. För att begränsa mitt arbete kommer jag bara att titta på ett scenario och hur 
detta kan skapas.

I filmen Upp har Pixar använt sig av en speciell visuell stil. För mig är det en utmaning att 
undersöka om det går att ta fram en explosion som skulle kunna passa in i Pixars visuella stil.

För att göra detta har jag satt formulerat följande frågeställning:

Hur skapas en fluidsimulation för den visuella stil som används i Upp? Vad är det som är 
avgörande för ett bra resultat?

6



3 Metod

För att få metoden mer överskådlig har den delats upp i tre kapitel. De olika kapitlena är 
följande:

• Design

• Simulation

• Rendering

Dessa tre kapitel är de viktigaste bitarna i min undersökning och kommer att beskrivas mer i 
detalj i den kommande texten.

3.1 Design

Eftersom designen på explosionen ska passa ihop med den visuella stil som har använts i 
filmen Upp, började jag mitt arbete genom att undersöka och försöka definiera några av 
filmens karakteristiska drag. 

Generellt tycker jag att världen i Upp påminner om en miniatyr värld. I en intervju med 
konsthistorikern Ron Baragello och Pixars Director of photography Sharon Calahan,nämner 
Calahan att Pixar använde sig av överdimensionerade texturer i filmen Ratatouille för att 
skapa en stilistisk värld. Jag tycker det går att se vissa likheter i Upp. Texturerna i Upp ser 
även de ut att vara överdimensionerade och många detaljer som till exempel knappar, hårstrån 
och gräs, är stora relativt till resten av världen. De flesta objekten är även tjockare än de skulle 
varit i verkligheten. Jag fann även att det har använts få vassa kanter och de flesta objekten ser 
lite avrundade ut. Ljuset i filmen är diffust och även om kontrasten mellan mörkt och ljust är 
hög så går det ändå att se mycket detaljer i skuggorna. Generellt är det även hög mättnad i 
färgerna. Det diffusa ljuset och de avrundade formerna tycker jag gör att världen upplevs som 
mjuk och ofarlig. 

Designen på explosionen skulle upplevas som snäll och inte lika allvarlig som en explosion i 
verkligheten. Många tecknade filmer med barn som målgrupp använder sig av explosioner 
som ett komiskt element och inte som destruktiv kraft med allvarliga konsekvenser. Ett 
exempel är: om en karaktär står bredvid en bomb som exploderar, då blir karaktären bara svart 
och tillrufsad, istället för att flyga i småbitar och dö. Explosionen som jag söker är därför mer 
komisk än ödeläggande. För att få en mer designad explosion studerade jag några tecknade 
explosioner och bestämde mig därefter för att använda samma form och typ av explosion som 
är vanlig bland dessa. En explosionssort som är etablerad i tecknade filmer är 
kärnvapensvampen. Jag kom fram till att jag skulle göra en explosion med denna form, 
eftersom det redan är en etablerad stereotypisk explosion.
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Jag tog fram några skisser som utgångspunkt innan jag påbörjade mitt arbete och kom fram 
till att designen på illustration 6 var den som skulle användas.

3.2 Simulering

Med hjälp av FumeFX började jag ta fram de grova formerna för explosionen. Dessa går att se 
i illustration 6. Längs med marken syns en tryckvåg. Ur tryckvågen skjuts en eldpelare upp 
och längst upp på toppen finns ett rökmoln. Genom att placera ut en Simple emitter i form av 
en cylinder och ge den ett högt ”directional”-värde fick jag en eldpelare som sköts uppåt. Jag 
gjorde även en inställning på simulationen för att få elden att skapa rök när den brunnit. På 
detta sätt gick det att få ett rökmoln där elden tog slut. För att få rökmolnet att hamna på rätt 
plats och inte för långt ner på eldpelaren ändrades ”burn rate” värdet vilket bestämmer hur 
lång tid en eldslåga ska brinna. Genom att ställa in ”burn rate” blev eldpelaren längre och 
röken skapades sedan på toppen.

Tryckvågen som drar upp damm från marken skapades med hjälp av animerad geometri som 
skickade ut rök. Detta simulerades i en separat FumeFX-”container” för att kunna styra hur 
röken skulle reagera separat från själva explosions simulationen. Jag utgick från geometri i 
form av en torus. Därefter applicerades en ”cellular displacementmap” för att få mer variation 
på var röken skulle skapas. Detta gjorde att jag kunde få en intressantare tryckvåg som inte 
var alltför enformig.
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När de mest grundläggande formerna var framtagna koncentrerade jag mig mer på att få till 
bra rörelser på explosionen och röken. För att få min explosion att passa in i en barnfilm har 
jag använt mig av några animationsprinciper som Disney har tagit fram. 
Animationsprinciperna är framtagna för att det ska vara lättare och skapa illusionen av att en 
animerad karaktär är en levande varelse (Thomas och Johnston, 1981:15).

Vid min genomgång av de tolv principer som Disney tagit fram har jag beslutat mig för att 
bara använda fyra av dem. Eftersom jag inte skulle skapa något levande valde jag att bara 
använda de principer som får rörelserna att passa in i denna designade och orealistiska värld.

De principer som är relevanta att få in i explosionens rörelse är:

• Exaggeration

• Anticipation

• Slow in slow out

• Squash and stretch

Här nedan kommer jag att först beskriva dem lite kort och sedan förklara hur de . Detta för att 
det ska bli lättare att förstå när dessa begrepp används senare i texten.

Exaggeration är något som används för att förtydliga vad en karaktär gör och för att verkligen 
övertyga publiken om den känsla eller rörelse som ska förmedlas. Detta kan till exempel vara 
en överdriven pose för att verkligen visa det som karaktären känner (Thomas och Johnston, 
1981: 65-66).

Jag har försökt att använda mig av exaggeration för att få explosionen att kännas kraftfullare 
och mer överdriven.

Anticipation beskrivs som ett sätt att förbereda publiken för en rörelse som kommer att hända. 
Detta kan till exempel göras genom att en karaktär först böjer sig ner eller tar sats, innan den 
hoppar. När karaktären tar sats kan publiken ana att karaktären ska hoppa, innan den gör det. 
Det gör det lättare för publiken att följa händelseförloppet (Thomas och Johnston, 1981: 51-
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53).

Genom att få tryckvågen att expandera före själva eldpelaren, gick det att få viss anticipation. 
Det är inte en tydlig användning av anticipation men jag uppfattar det som att 
överraskningsmomentet blir lite mindre och explosionen känns inte lika plötslig som om allt 
skulle ske på en och samma gång.

Slow in slow out är en princip som används för att eliminera mekaniska rörelser genom att 
sakta in en rörelse innan den stannar och accelerera den när den startar. Genom att använda 
tekniken slow in slow out blir rörelserna mer organiska och upplevs som levande, inte 
mekaniska. Tekniken ger också extra tid vid varje pose (Thomas och Johnston, 1981: 51-53).

När jag tog fram tryckvågen använde jag mig av slow in slow out. Den expanderar snabbt 
vilket ger den mycket kraft och sedan saktar den in långsamt och får en relativt mjuk och 
organisk rörelse.

Squash and stretch är en princip som går ut på att behålla volymen på ett objekt. Om man 
trycker på en mjuk boll kommer den att bli smalare där man trycker. För att bollen inte ska 
minska i volym måste då innehållet tryckas ut åt sidorna.

När jag fortsatte mitt arbete med explosionen insåg jag att den behövde mer ”exaggeration”. 
För att åstadkomma detta höjde jag ”timescale” till 5 vilket innebär att simulationen går fem 
gånger snabbare. Nu sköts elden upp snabbt och såg mer ut som en explosion. När elden hade 
nått sin högsta punkt behövde inte ”timescalen” vara lika hög. Jag såg till att animera 
”timescalen” så att den var hög i början när explosionen skedde och sedan gick ner till normal 
hastighet när explosionen hade slutat.

I Illustration 8 visas en kurva över hur ”timescalen” är animerad. Explosionen börjar vid 
frame 10 och har en hög ”timescale” fram till frame 15 då explosionen har nått sin topp och 
timescalen börjar gå ner, för att vid frame 35 vara nere på 0.8 vilket är långsammare än den 
normala ”timescalen”. Genom att använda en animationskurva för ”timescale”-värdet, gick 
det att åstadkomma en mjuk slow out effekt. Detta resulterade i att explosionen gradvis går 
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från snabb och explosiv till långsam och lugn.

Nu såg rörelserna på denna del av explosionen bra ut och jag började arbeta mer med 
tryckvågen. För att få någon form av ”anticipation” tänkte jag att tryckvågen skulle komma 
lite innan själva eldexplosionen och förbereda publiken för explosionen. Detta gjordes genom 
att den animerade torusen som skickade ut rök började expandera och bli större, några frames 
innan själva explosionen skulle komma.

För att få lite Slow out på tryckvågens rörelse animerades torusen att ha hög hastighet i början 
och sedan saktar ner samtidigt som den slutar att skicka ut rök. Röken fick även lite ”velocity 
damping” vilket gör att luften har friktion och röken saktar ner. När rörelserna såg bra ut gick 
jag vidare till att få en mer detaljerad explosion.

För att få till rätt utseende på explosionen behövdes lite mer cirkulation och kurvor i röken. 
Detta kan åstadkommas genom att ändra på ”vorticity”. ”Higher vorticity will increase the 
number and strength of small vortices in the fluid.” (FumeFX Manual: Simulation).

Genom att ha ett högt värde på ”vorticity” i början av simulationen gick det att få många små 
cirkulationer i röken. ”Vorticity”-värdet animerades sedan ner eftersom jag bara ville ha dessa 
små cirkulationer i början, där röken saknade detaljer. När själva eldexplosionen hade skett 
och det var rök kvar behövdes större cirkulationer i röken, eftersom det är mer likt den stil 
som eftersträvades.

Jag bestämde mig även för att ha turbulens i luften. Turbulens är små störningar i luften som 
gör att t.ex. en eldslåga fladdrar, eller att röken förgrenar sig. Genom att använda turbulens ser 
röken mer verklig ut och den blir mer detaljerad. Från början var jag inte helt säker på om  
turbulens skulle användas men jag bestämde mig för att prova detta. Turbulensen gjorde att 
röken blev mer intressant och såg bättre ut, därför valde jag att ha den kvar.

Eftersom jag inte är ute efter realism, men ändå vill ha turbulens i luften, började jag 
experimentera med storleken och hastigheten på turbulensens svängningar. Genom att 
använda långsamma och stora svängningar gick det att få ett mjukt och snällare utseende på 
röken. Detta gjorde att helheten blev bättre.

När jag analyserade några tecknade explosioner fann jag att de försvann snabbt. Det fanns 
ingen rök som låg kvar efter explosionen, utan den försvann nästan direkt. För att få röken att 
försvinna snabbt gjordes inställningar i ”dissipation strenght” och ”dissipation min. density”. 
Genom att sätta höga värden löstes röken upp på en kortare tid.

När formen och rörelserna såg bra ut gick jag vidare och började arbeta med rendering.

3.3 Rendering

Renderingsfasen inleddes med att bestämma ljussättning. Genom att använda en 3-
punktsljussättning kunde jag framhäva 3D-formen av min explosion. Jag valde att sätta ett 
huvudljus till vänster om kameran och ett lättningsljus till höger. Ett bakljus sattes högt upp så 
att det skulle kunna representera solen. Genom att göra bakljuset starkt gick det även att 
åstadkomma en viss brytning av ljuset inuti rökmolnet.

När ljuset var utsatt och såg bra ut gick jag vidare med att ställa in vilken färg och tjocklek 
röken skulle ha. Jag valde att använda en grå färg med 127 som ”value” för att sedan kunna 
bestämma färgen i ”compositing”-programmet istället. Rökens tjocklek drogs sedan ner med 
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ca 25 % för att få den tunnare. Jag valde även att använda AFC-kurvan i FumeFX för att få 
rökens kanter att vara lite mer genomskinliga. Då upplevs röken inte lika skarp, utan den får 
mjukare kanter. Jag drog även ner ”opacity” på den tjockaste röken för att jämna ut 
rökdistributionen.

Vid detta skede hade röken inte tillräckligt stor variation i sig, utan såg fortfarande lite 
enformig ut. Det gick då att använda ”fluidmapping” för att bryta upp röken. Genom att 
använda en ”fractal noise map” blev det mer variation i rökens tjocklek. Detta gjorde att röken 
påminner lite om molnen i Pixar-filmen Upp.

För att få röken att se ganska ljus och lätt ut användes ett lågt värde på ”falloff” i ”multiple 
scattering”-inställningarna. Detta gjorde att ljuset har möjlighet att tränga in i röken och även 
lysa upp rök som finns inuti rökmolnet. Eftersom jag hade en stark lampa som lyste upp röken 
bakifrån trängde ljuset igenom röken där den inte var speciellt tjock.
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Illustration 9: AFC kurva



För att få mer kontroll i compositingprogrammet delade jag upp renderingen i flera pass. 
Detta skapar frihet och ger större möjligheter att experimentera med ljus och färg. Jag gav 
lamporna färgerna röd, grön och blå, för att med hjälp av respektive kanaler kunna plocka ut 
ett pass för varje lampa. Detta gav möjlighet att kontrollera varje lampa för sig i 
”compositing”-fasen. Jag delade även upp renderingen för att få ut separata pass för röken, 
elden och skuggorna.

När alla passen var renderade kunde jag sätta ihop dem igen i compositingprogrammet Nuke. 
Passen länkades sedan samman och det önskade utseendet kunde arbetas fram.

Röken fick en ljus färg med lite brunt i sig, eftersom det gör att den upplevs lättare och 
snällare. Angående ljussättningen valde jag att inte använda alltför hög kontrast. Detta gjorde 
jag för att få en mer monoton och lätt känsla på effekten. Elden fick även lite Glow på sig för 
att det ska se ut som att den lyser starkare.
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Illustration 10: RGB renderingspass



4 Resultat

Det går att skapa en fluidsimulation för en specifik visuell stil.

Formen och det generella utseendet på explosionen skulle mycket väl kunna passa in i filmen 
Upp. I illustration 12 går det att se vissa likheter mellan explosionen och bilderna från Upp.

Det som är avgörande för ett bra resultat är kontrollen över fluidens rörelser och form. 
Explosionens rörelser visade sig vara svåra att kontrollera. Ambitionen från början var att få 
en överdriven och komisk känsla på animationen något som visade sig vara svårt att uppnå.

Explosionen går även att se som animation:

http://www.max-oberg.se/wp-content/uploads/2013/06/Max_Öberg_-
_CartooneyExplosion.mp4 
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Illustration 11: Mitt resultat

Illustration 12: Bilder från Upp



5 Diskussion

Vid starten av mitt arbete var det enkelt att hitta rätt design. Det handlade mest om att få en 
generell bild över vad som skulle skapas. När jag studerade bilder från filmer med den stil 
som jag ville använda fick jag snabbt en idé om hur min explosion skulle se ut. Det som var 
mest intressant i denna del av arbetet var att fundera ut hur en tecknad explosion skulle kunna 
se ut om FumeFX användes för att skapa den.

FumeFX är effektivt för att få ett realistiskt material på rök och eld. Filmerna jag tittade på 
och hade som utgångspunkt hade oftast någon koppling till realism. Texturer och material är 
till exempel oftast mer realistiska medan former är mer designade. Detta gjorde att 
explosionen kunde vara realistisk i sitt material och hur den reagerar på ljus. Det designade 
och barnfilmsanpassade kunde istället komma från formen och rörelserna.

FumeFX har många inställningar som påverkar hur simulationen ska agera, vilket gör det 
möjligt att få många olika former på sin effekt. Det går även att använda geometri som skickar 
ut rök och eld och på detta sätt få en bra grundform på sin effekt.

Genom att ställa in vorticity kunde jag få den cirkulation på röken som jag eftersträvade.  Jag 
fick då ett fluffigt rökmoln som såg lite större ut än det borde vara. Detta tycker jag passar bra 
i och med att Pixar har använt sig av större texturer och detaljer.

Det var intressant att undersöka turbulensen. I min explosion påverkade den inte utseendet 
nämnvärt. Däremot tror jag det går att använda samma stora och långsamma turbulens för att 
få snygga rökstrimmor, vilket kan användas till att skapa speciella och designade rökeffekter.

Många av animationsprinciperna är utformade för att användas på karaktärer, det var därför 
inte relevant att använda alla. Jag försökte inte att använda principerna för att skapa en 
levande karaktär, utan jag försökte istället att få animationen att passa ihop med resten av 
världen. Min ambition var att efterlikna den animationsstil som Pixar använt.

Squash and stretch är en princip som Disney tog fram för att kunna efterlikna mjuka kroppar. 
Om squash and stretch-animationen överdrivs går det att åstadkomma komiska animationer. 
För att få min explosion att bli mer komisk och nästan överdrivet stilistisk var min ambition 
att använda denna princip. Jag försökte skapa denna sorts animation men lyckades inte. För 
att kunna utnyttja denna princip skulle det behövas mer direkt kontroll över volymerna. 
Tyvärr finns ingen bra funktion för detta i FumeFX.

Av de animationsprinciper jag försökte använda var exaggeration den jag lyckades 
implementera bäst. Med hjälp av den fick jag elden att upplevas som mer explosiv.  

Jag försökte använda anticipation genom att låta tryckvågen komma lite innan explosionen. 
Vid mina första försök med detta försökte jag få tryckvågen att komma mycket tidigare än 
explosionen. Detta såg konstigt ut och jag kom fram till att tryckvågen skulle komma några få 
frames innan resten av explosionen. Detta resulterade i lite anticipation men explosionen kom 
inte lika plötsligt.

Slow in slow out användes genom att låta tryckvågens hastighet avta. För att få detta att 
fungera var jag tvungen att balansera hastigheten på torusen som skickar ut rök och några av 
simulationens inställningar. Det var inte speciellt svårt men det tog ändå lång tid att få det att 
se bra ut.

Att använda animationsprinciperna var svårt. Vid karaktärsanimation finns direkt kontroll via 
keyframes och animationskurvor vilket gör det enkelt att styra, hur t.ex. en arm ska röra sig. 
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Vid FumeFX simulering finns inte samma direkta kontroll och det blir komplicerat att styra 
specifika delar av simulationen. Utan denna kontroll blir det både tidskrävande och svårt att 
använda animationsprinciperna.

FumeFX simulationer är enligt min uppfattning inte tillräckligt flexibla för att det på ett 
effektivt och enkelt sätt ska gå att skapa den animation som eftersträvas. Det är även 
tidskrävande att få simulationens rörelser där man vill ha dem. Detta leder till att jag drar 
slutsatsen att FumeFX inte är speciellt effektivt att använda i ett arbete där en specifik 
animationsstil eftersträvas.
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