
Processbeskrivning 3D-film och animation

Förstudie

Underlag

Grafiska animationer av produkter/processer är ett utmärkt sätt att på ett pedagogiskt och visuellt till
talande sätt åskådliggöra fördelar och funktioner som annars kan vara svåra att förmedla till tredje part. 
Här följer en kortfattad processbeskrivning av hur det går till att göra en film med 3Dmaterial.

• Vad för slags produkt handlar det om?

• Vad ska produktionen förmedla?

• Vilka produktfördelar gentemot tidigare/konkurrerande varianter?

• Vilka pedagogiska grepp lämpar sig bäst utifrån ett målgruppsperspektiv?

Utifrån svaren på frågorna ovan får vi en bild av produktionens längd och vilken/vilka plattformar den lämpar sig för  
(ex. mässor, sociala medier etc.). Vi definierar arbetets omfattning, samt får en grundläggande sakkunskap vilket gör  
produktionsprocessen smidig och kostnads effektiv. Tillsammans med kunden diskuterar vi även budget och deadline.

För en bra och kostnadseffektiv 3D-produktion behövs ett bra underlag.  
Beroende på produktens komplexitet och produktionens kvalitet, kan kraven på underlaget variera.

Om produkten är komplex och det krävs en exakt avbildning, behöver vi erhålla en 3D-ritning, en s.k CAD-fil 
(Computer Aided Design). I stort sett alla objekt som tillverkas idag har en 3-dimensionell ritning som förlaga. 
CAD är samlingsnamnet för denna sorts ritning, och vanliga CAD-filformat är .stp, .stl, .fbx, .3ds etc.

CAD-filformat  
exempel:

• .stp

• .stl

• .fbx

• .3ds

En tredimensionell ritning (CAD) 
föreställande en separator. Så här 
kan ett underlag från kund se ut.
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Fotografier på produkten ger oss en förlaga till hur den ska se ut.

Utifrån fotografierna texturerar vi 
CAD-modellen med rätt material, 
färger och strukturer.

CAD-underlag

CAD-underlag och referensfoto ger bra förutsättningar

+
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I vissa fall är det inte möjligt att få fram CAD-filer för den specifika produkten. Då kan det räcka med 
fotografier, alternativt  att kunden lånar ut en fysisk produkt som vi kan göra en 3D-modell utifrån.

3D-modellering är dock ett moment som ofta är tidskrävande, och bör undvikas om det finns 
CAD-underlag för att produktionen ska bli kostnadseffektiv.

Utifrån en fysisk produkt från kund...

….skapar vi en 3D-modell…

…som efter texturering blir en fullgod aktör i produktionen.

Produktreferens när CAD-underlag saknas
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För att produktionen ska återspegla verkliga förutsättningar, är det viktigt att CG Station sätter sig in i hur 
produkten fungerar. Därför behöver vi ofta i samarbete med kunden få tillgång till produktens specifika 
egenskaper. 

Ett enkelt exempel nedan, är bilens svängradie. Men det kan lika gärna handla om flödeshastigheter  
genom pipelines, filterkapaciteter eller andra funktioner som inte sällan utgör produktens USP. 

För en korrekt animation av bilen, behövs 
faktaunderlag om bl.a. svängradie.
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Kunskap om produkten


