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Abstrakt
Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att
fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna
erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta
är stor.
I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med
vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och
svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska
besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är
tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av
tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.
Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion
och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en
spegelrigg för att filma i 3D.

Nyckelord:
Stereoskopisk-3D, S3D, Stereo-3D, lågbudget, spegelrigg, lättviktsrigg, beam-splitter-rig,
konsument-kameror
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Sedan 1950-talet har 3D filmen haft sina upp och nergångar där både 1950-talet och 1980talet utmärker sig med ökad populariteten för mediet. Även i slutet på 2010-talet märktes en
stor uppgång för 3D-filmens popularitet mycket tack vare James Camerons Avatar (2009)
(Ross, 2012, ss. 381–383). Sedan dess har populariteten för formatet fortsatt att svänga upp
och ned. Journalister har ofta haft snabbt för att dra slutsatser både om 3D-filmens strålande
framtid eller död beroende på vem som uttalar sig och hur de senast rapporterade intäkterna
sett ut för olika filmer (Hughes, 2014).
Ny teknik har gjort att det är enklare än någonsin att se material i 3D, bland annat har mediet
flyttat in till folks hemmamiljö genom det ökade utbudet av 3DTV-apparater (Dufaux,
Pesquet-Popescu & Cagnazzo, 2013, s. 377). Även hos innehållsleverantörer har stödet för 3D
ökat där exempelvis YouTube har stöd för tekniken sedan flera år tillbaka (Bradshaw, 2009).
På konsumentsidan finns således en väl utvecklad distributionskedja även om det konstant
sker förändringar i hur vi ser på 3D.
Begreppet 3D kan syfta till flera olika tekniska lösningar. Två vanliga uppdelningar är mellan
animerad/datorgenererad-3D och stereoskopisk 3D (Mendiburu, 2009, ss. 1-3, 11). När man
filmar ett motiv från två olika vinklar samtidigt och låter dessa filmer tillsammans utgöra ett
3D-par benämns detta som stereoskopisk 3D, stereo-3D eller S3D. Denna teknik bygger på
principen att de två bilderna är lite förskjutna i förhållande till varandra på liknande sätt som
våra två ögon. Genom att titta på dessa bilder, en med vardera öga, upplever vi ett djup i
bilden (Dashwood, 2011). I teorin kan detta verka enkelt men bakom denna första premiss
döljer sig en värld av tekniska likväl som estetiska val att ta hänsyn till. På produktionssidan
av 3D-film finns ett stort utbud av tekniska lösningar vad gäller kameror, riggar och
programvara för efterbearbetning. Jämfört med traditionell film krävs det en betydligt större
investering i teknik och mer arbete i efterproduktionen för att skapa en 3D-film (Mendiburu,
2009, ss. 197-209).

Sida 1 av 32

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion, BQ2042
Högskolan Dalarna

David Karlsson, Tom Korsgren
6 december 2016

1.2 Syfte
För att fullständigt behärska filmning i 3D krävs mycket praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet
kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investering som krävs för tekniken ofta är hög.
Ett sätt att komma runt denna kostnad är att konstruera sin egen 3D-rigg och att använda
billigare konsumentkameror istället för professionell utrustning. Syftet med denna uppsats är
att undersöka de möjligheter och begränsningar det innebär att konstruera sin egen spegelrigg.

1.3 Frågeställning
Vår frågeställning är:
Vilka ställningstaganden kring kostnad, bildkvalitet och funktion uppkommer
då man konstruerar en egen 3D-rigg för lågbudgetprojekt?
1.3.1 Uppbrytning av frågeställningen
För att svara på frågeställningen kommer vi konstruera en egen 3D-rigg och utvärdera både
konstruktionsprocessen och riggens funktion.
Tillverkning
Vi kommer utvärdera hur svårt det är att få tag i de delar som behövs för att tillverka riggen
och hur svår själva monteringen upplevs. Målsättningen är att tillverka riggen med
standardkomponenter som förhoppningsvis går att beställa hem från vanliga välsorterade
fotobutiker med undantag för spegelglaset som är lite ovanligare i dessa sammanhang.
Avsikten är också att själva tillverkningen av riggen inte skall vara nämnvärt svårare än att
montera en traditionell kamerarigg gjord med vanliga rodds och klämmor.
Kostnad
Ingången till denna uppsats är att konstruera en rigg för lågbudgetprojekt. Frågan som
uppkommer är då om det kan vara motiverat att konstruera sin egen rigg av kostnadseffektiva
skäl? I vilka typer av produktioner kan det vara aktuellt att konstruera sin egen rigg och när är
det bättre att investera i färdig kommersiell utrustning?
Bildkvalitet
Om man filmar stereoskopisk-3D med vanliga konsumentkameror kan man få problem både
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med att synkronisera kamerorna med varandra och om dessa har rullande slutare (eng. rolling
shutter) kan man även få oönskade artefakter i bilden. Att vissa kameror har problem med
rullande slutare är inte någon nyhet, men hur ska man tänka kring detta fenomen när man
filmar i 3D för att minimera problematiken?
Funktion
Avslutningsvis vill vi undersöka hur smidigt arbetet kan bli när man använder riggen. Vi
kommer utvärdera vilka fördelar och begränsningar riggen har då man filmar med denna
jämfört med andra kommersiella riggar.

1.4 Avgränsning
Denna uppsats fokuserar på de tekniska aspekterna av att bygga en 3D-rigg. Utvärderingen av
riggen begränsas därför till riggens ergonomi, funktion och bildkvalitet knutet till själva
riggens utförande. Utöver detta beror bildkvalitén även av vilka kameror som används,
kvalitet på spegelglaset och olika utomstående faktorer så som ljussättning med mera,
bedömning av detta är dock utanför denna uppsats område. Uppsatsen har inte heller för
avsikt att kvantifiera storleksordningen på de begränsningar som beskrivs med riggen. Istället
syftar uppsatsen till att beskriva de resonemang man kan föra kring dessa begränsningar där
funktion och bildkvalitet ofta står i relation till ekonomisk investering.
Av rent praktiska skäl kommer alla test göras med två stycken kameror av modellen Samsung
NX1 eftersom vi har tillgång till två stycken identiska kamerahus av denna modell. Våra
slutsatser med arbetet kommer dock i möjligaste mån göras allmänna och därmed
applicerbara på andra kameramodeller.

1.5 Metod
Uppsatsen grundar sig i att vi bygger en egen 3D-rigg och utvärderar arbetet med detta.
Riggen konstrueras med hänsyn till kostnad, bildkvalitet och funktion för att besvara
frågeställningen.
Riggen utvärderas genom att göra testfilmningar och jämföra funktionen hos vår rigg med
dokumenterad funktion hos andra kommersiella riggar. Utöver att bedöma det allmänna
handhavandet utav riggen kommer särskilda testfilmningar att göras för att redovisa de
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problem som uppkommer på grund av synkroniseringsfel och rullande slutare hos kamerorna.
I övrigt utelämnas postproduktionen i uppsatsen.
För att undersöka kostnaderna kommer vi att göra en marknadsundersökning och jämföra
kostnader för teknik och arbetstid mellan vår rigg med andra kommersiella riggar och
produktioner. Kostnaderna för riggen och kamerorna kommer även att ställas i proportion mot
andra kostnader man vanligtvis har vid filmproduktioner.

1.6 Metodkritik
Konstruktionen av den 3D-rigg som är beskriven i denna uppsats är framtagen genom en
explorativ ansats att med låg budget skapa en rigg som uppfyller vissa specifika krav. Detta
har vi gjort med erfarenhet från två års filmproduktionsstudier men utan tidigare erfarenhet av
stereoskopisk 3D. Trots att alla val som gjorts under konstruktionens gång är motiverade efter
önskad funktion hos riggen skall man vara medveten om att konstruktionen delvis är ett
resultat av våra personliga erfarenheter och preferenser. Om samma undersökning gjorts
utifrån samma målsättning men från personer med andra erfarenheter kan man räkna med att
ett liknande men inte identiskt resultat skulle fås vad gäller riggens slutgiltiga konstruktion.

1.7 Vetenskapligt bidrag
Uppsatsen riktar sig till den som är intresserad av att tillverka sin egen 3D-rigg. Motivet till
detta kan antingen vara för att börja filma i 3D till ett lågt pris eller för att de 3D-riggar som
finns att köpa inte uppfyller de krav man har på exempelvis ergonomi, vikt eller storlek.
Uppsatsen redovisar ett teoretiskt ramverk för den beslutsprocess som krävs för att designa en
egen 3D-rigg och sammanfattar de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till.

2 Teori
2.1 Viktiga begrepp inom stereoskopisk 3D-film
Grunden inom 3D film är att man skapar olika bilder för vänster respektive höger öga vars
perspektiv till motivet skiljer sig från varandra. Genom att sedan titta på dessa bilder en med
vardera öga upplever vi det som en 3D bild precis som vi upplever världen i 3D när vi tittar
omkring oss med våra två ögon. För att skilja denna typ av 3D mot datorgenererade 3D (som
sedan visas i 2D) används termen stereoskopisk-3D (Dashwood, 2011).
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Att skapa de två separata bilderna för höger respektive vänster öga kan göras på flera olika
sätt. Det finns till exempel specialbyggda 3D-kameror med två linser. En mer budgetanpassad
lösning är att använda 3D-optik som kan spela in två 3D-bilder bredvid varandra på samma
bildchip i en vanlig kamera. Det vanligaste sättet, framförallt i professionella sammanhang, är
dock att använda två kameror där höger respektive vänster bild spelas in på vardera kamera
(Mendiburu, 2009, ss. 47-56).
Oavsett vilken teknik man använder för att spela in 3D-film har perspektivet mellan de två
objektiven eller kamerorna största betydelse för det upplevda 3D-djupet. Avståndet mellan
centrum på de två objektiven kallas för det interaxiala avståndet (se figur 1 nedan). Om
detta avstånd är litet krymper djupet mellan förgrund och bakgrund och om detta avstånd är
stort ökar djupet mellan förgrund och bakgrund (Lebreton, 2012).
Även vinkeln mellan de olika kamerorna påverkar djupet i bilden. Konvergenspunkten (se
figur 1) är den punkt där bildriktningarna korsar varandra. Det är även i denna punkt som den
slutgiltiga 3D-bilden har sin nollpunkt. Det vill säga den nivå i djupet där skärmen är
placerad. Allt framför nollpunkten ”sticker ut ur skärmen” och allt bakom nollpunkten
upplevs befinna sig bakom skärmen. Kamerorna kan också placeras helt parallellt och i det
fallet är hela motivet placerat antingen framför skärmen eller i skärmplanet (Mendiburu,
2009, ss. 74-76).

Figur 1. Bilden illustrerar konvergenspunkten och det interaxiala avståndet,
två faktorer som är av stor betydelse för det upplevda djupet i bilden.

En vanlig grundregel är att det interaxiala avståndet räknas fram som 1/30-del av avståndet
från kameran till motivet (Mendiburu, 2009, ss. 73-79). Följer man denna grundregel bör då
ett motiv på 3-meters avstånd filmas med ett interaxialt avstånd på 10 centimeter. Alla motiv
på kortare avstånd till kamerorna än 3 meter bör således ha kortare interaxiala avstånd än 10
centimeter.
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När man använder två separata kameror för att filma i 3D behövs nån typ av rigg att montera
dessa på. De två vanligast riggarna är spegelrigg och parallell-rigg. I en parallell-rigg är
kamerorna placerade bredvid varandra. Detta är en enkel och billig typ av konstruktion att
tillverka men har nackdelen att kamerans fysiska storlek begränsar hur litet det interaxiala
avståndet kan bli. Genom att istället använda en spegelrigg (eng. beam-splitter-rigg) där det
instrålade ljuset fördelas till de två kamerorna genom en halvgenomskinlig spegel kan man
komma runt detta problem. Om man ska filma motiv som befinner sig nära kameran kan ofta
det enda alternativet i val av rigg vara spegelriggen eftersom det i denna rigg inte finns någon
begränsning i hur litet det interaxiala avståndet kan bli. Bortsett från denna fördel med det
interaxiala avståndet finns det inte många andra anledningar att använda en spegelrigg
framför parallellriggen. Spegelriggen har i regel en ganska komplex, skör och otymplig
konstruktion på grund av det stora spegelglaset som krävs. På grund av konstruktionen med
den halvgenomskinliga spegeln tappar man dessutom 50% av ljuset jämfört med
parallellriggen. Problem med vibrationer eller andra rörelser i glaset kan också uppkomma
och dessutom kan man få problem med smuts som fastnar på den stora glasytan. Fördelen att
kunna filma med små interaxiala avstånd väger dock oftast upp mot dessa problem och därför
har denna rigg blivit en av de mest använda (Mendiburu, 2009, ss. 197-200).
Både under inspelning och i efterbearbetningen är det viktigt att kunna titta på den färdiga
3D-bilden. Även här finns det ett antal olika tekniska lösningar. Det vanligast systemet är att
färgkoda de olika bilderna när de sätts ihop till en 3D-bild för att sedan använda traditionella
röd-gröna anaglyfiska 3D-glasögon när man tittar på bilden. Dessa glasögon har fått ett
ganska dåligt rykte bland konsumenter bland annat för den dåliga färgåtergivningen. Som ett
hjälpmedel vid filmproduktion står sig dock denna teknik än idag. Detta eftersom att det med
anaglyfiska glasögon är enkelt att bedöma hur bilden kommer att uppfattas även på större
skärmar, så som i biosalonger, även fast man tittar på en liten monitor. Ett tips för bättre
bildkvalitet är att titta på svartvita bilder, färgen är ändå inte aktuell för att bedöma djupet i
bilden (Mendiburu, 2009, ss. 56-58). Det finns flera andra tekniker för att titta på material i
3D men detta lämnas utanför denna uppsats område eftersom den anaglyfa tekniken har en
självklar plats vad gäller bildkvalitet till låg kostnad.
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2.2 Andra studier där man konstruerat 3D-riggar
Vilken rigg man använder för att filma stereoskopisk 3D-film är av största betydelse både för
själva processen då man filmar och för den färdiga filmen. Trots detta finns det inte särskilt
många publicerade studier inom ämnet som liknar denna uppsats. Gissningsvis är en av
huvudanledningarna till detta att de flesta studier liknande denna gjorts internt i de företag
som tillverkar riggar och inte inom akademiska institutioner. Av konkurrensmässiga skäl
publicerar inte företagen dessa studier. Ett exempel på detta är ett kandidatexamensarbete från
Blekinge tekniska högskola (Persson, 2009) där man utvecklat en 3D-rigg för
stillbildsfotografi med systemkameror. Examensarbetet är ett samarbete mellan högskolan och
ett privat företag och i uppsatsens introduktion förklaras att delar av designen utelämnats för
att skydda företagshemligheter.
En sökning efter patent för 3D-riggar ger däremot fler träffar. Exempelvis finns det ett patent
(USA Patentnr US 7848635 B2) från 2008 som i likhet med denna uppsats beskriver en rigg
som är modulär och där man gjort en konstruktion som är betydligt lättare och mindre än
många traditionella 3D-riggar. En viktig skillnad är dock att patentet beskriver en parallellrigg där kamerorna är placerade bredvid varandra och inte en spegelrigg som i denna uppsats.
I ett annat patent (USA Patentnr 20110187833, 2011) beskrivs en spegelrigg där man genom
en specialkonstruktion lyckas minska förlusterna av ljus som annars är ett faktum i
traditionella spegelriggar och samtidigt lyckats göra riggen mindre. I traditionella
spegelriggar fångar den ena kamera ljuset som går igenom det halvgenomskinliga glaset och
den andra kameran fångar det reflekterade ljuset. I riggen som beskrivs i patentet har de
istället en konstruktion med en mindre spegel där den ena kameran filmar motivet direkt utan
något hinder och den andra kameran filmar den reflekterade bilden i spegeln som då kan
reflektera 100% av det infallande ljuset.
De fåtal akademiska studier som finns publicerade om 3D-riggar beskriver oftast avancerade
system med automatiserade motorer för att ändra kamerornas positioner eller liknande,
exempelvis artikeln av Ilham och Chung (2013). Studier som i likhet med denna uppsats
beskriver en så grundläggande och enkel konstruktion som möjligt har vi dock inte hittat
andra exempel på. I den bok Zone skrivit om att filma i 3D med låg budget presenterar han en
rigg byggd i plywood där de haft målsättningen att hålla nere kostnaderna, denna rigg är dock
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stor och otymplig i jämförelse med den rigg som beskrivs i denna uppsats (Zone, 2012, ss.
169–177). Om man istället söker sig till olika forum och hemsidor för foto-entusiaster och
hobby-fotografer kan man hitta många exempel där folk byggt sina egna riggar. Gemensamt
för dessa är dock att de saknar en systematiskt motiverad designprocess. En av de riggar som
mest liknar våran till designen har vi hittat på en blog om 3D-fotografi (Belev, 2011). Denna
är konstruerad för att vara billig att tillverka och för att vara så liten och lätt som möjligt. Till
skillnad från den rigg som vi tillverkat är denna inte modulär på samma sätt och kräver mer
praktiskt handlag att bygga. Den har inte heller samma ergonomi som den rigg vi beskriver
eftersom den saknar både handtag och axelstöd.

2.3 Synkronisering av kameror
När man filmar i 3D är det av största betydelse att höger och vänster bild är synkroniserade
med varandra tidsmässigt (Mendiburu, 2009, s. 208). I professionella produktioner används
ett system som kallas för genlock för att synkronisera slutarna i båda kamerorna med
varandra. Om de kameror man använder har stöd för genlock är processen för att synkronisera
kamerorna enkel och innebär i princip att man kopplar ihop kamerorna med varandra med en
särskild kabel (Wheeler, 2009, s. 156).
Om de kameror man använder inte har stöd för genlock finns det ett antal andra lösningar som
används med varierande kostnad och resultat. Det går till exempel att starta båda kamerorna
manuellt och sedan försöka synkronisera bilderna så gott det går i efterproduktionen. Ett annat
alternativ är att starta båda kamerorna genom någon typ av fjärrkontroll. För vissa
kameramodeller kan man använda en trådlös fjärrkontroll för detta, alternativt kan man för
andra kameramodeller bygga en fjärrkontroll som man fysiskt kopplar in till båda kamerorna.
En nackdel med alla dessa lösningar är dock att perfekt synkronisering mellan de två
kamerornas slutare i princip är omöjlig att få (Mendiburu, 2009, ss. 53-55, 208).
Det finns flera olika projekt där folk försökt skapa tekniska lösningar för att förbättra
kamerors funktion att filma i 3D både genom att tillverka fysiska tillbehör så som
fjärrkontroller och genom att modifiera kamerornas programvaror (Mendiburu, 2009, ss. 5255). Bland annat finns det dokumenterat att det går att synkronisera slutarna hos vissa av
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Canons systemkameror med varandra om dessa har Magic Lantern1 installerat (www.fcp.co,
u.d. och genlock Canon 5D’s & Shoot 3D?, 2012). Gemensamt för dessa projekt är att det ofta
är svårt att veta hur bra de fungerar i praktiken och att man sällan kan räkna med perfekt
synkronisering. På hemsidan för rigg-tillverkaren 3D Film Factory uttrycker de uppfattningen
att för professionellt resultat finns inget annat alternativ än att använda två likadana kameror
med genlock (3D Film Factory - FAQ, u.d.).
I denna uppsats har två stycken systemkameror av modellen Samsung NX1 använts. Dessa har
inte genlock utan istället har vi tillverkat en fjärrkontroll för att starta inspelningen på båda
kamerorna samtidigt. Användning av denna fjärrkontroll ger inte bättre synkronisering än att
starta inspelningen manuellt på båda kamerorna men underlättar kameraarbetet avsevärt.
Tillvägagångssättet för att bygga denna trigger kan läsas om i appendix 1.
I figur 2 på nästa sida har vi filmat en person som vinkar mot kameran. Det syns tydligt hur
synkroniseringsfel gör att bilderna inte matchar perfekt med varandra och vi får problem med
ghosting i form av att handens fingrar ej stämmer överens med varandra mellan höger och
vänster bild. Hur stort problemet blir med synkroniseringsfel beror helt av vilken typ av bilder
man filmar där snabba rörelser både i motivet och av kameran ökar problematiken.

1

Magic Lantern är ett system för att modifiera programvaran på systemkameror från Canon för att ge dessa kameror fler
funktioner, http://www.magiclantern.fm/.
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Figur 2. Stillbilder tagna ur en testfilm för att påvisa de problem man kan få med synkroniseringsfel. I den övre bilden vinkar
personen snabbt med handen mot kameran. Eftersom kamerornas slutare inte är synkroniserade med varandra uppstår
ghosting och vi ser dubbla fingrar. Detta kan jämföras med nedre bilden där personen håller handen stilla
och detta problem ej syns.

2.3.1 Kostnad för olika kameramodeller
I princip kan man filma i 3D med alla typer av kameror med filmfunktion, allt från enkla
mobilkameror till professionella filmkameror. Bildkvalitet och hur smidigt det är att arbeta
med kamerorna varierar med olika typer av kameror. Nedan redovisas prisuppgifter för tre
olika kameramodeller som kan sägas representera tre olika prisklasser och en utvärdering av
deras funktion för att filma i 3D.
Canon XF105 är en professionell filmkamera som med en totalvikt lite över ett kilo måste ses
som kompakt och smidig i sammanhanget. Denna kamera ges som exempel av
riggtillverkaren 3D Film Factory för att användas tillsammans med deras spegelrigg (3D Film
Factory, u.d.). Förutom att kameran har stöd för genlock har den även flera funktioner för att
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underlätta 3D-filmning med spegelrigg, till exempel kan man spegelvända bilden direkt i
kameran (Canon, u.d.). Kameran kostar 24 890kr.2
Det är även vanligt att använda systemkameror för att filma i 3D. Till de vanligaste
modellerna som används hör både Canon 5D och Canon 7D (3D Film Factory - FAQ, u.d.).
Den billigare av modellerna är Canon 7D där kamerahuset går att köpa på exempelvis
Scandinavian Photo för 14 350kr.3 Denna kamera har inte genlock men vad gäller övrigt
handhavande och bildkvalitet står den sig bra för den semi-professionella filmen.
För den som bygger en 3D-rigg för utbildningssyfte kan man komma långt med vanliga
kompakt-kameror. Till vissa kameramodeller av denna typ är det till och med möjligt att
starta inspelning via en fjärrkontroll, vilket skulle kunna utnyttjas för att starta inspelning på
båda kamerorna samtidigt. Ett exempel på en kompaktkamera som skulle kunna användas är
Samsung NX1000 som går att köpa för 2 595kr.4 Denna kameramodell tillhör samma serie
som Samsung NX1 och skulle fungera med en likadan fjärrkontroll som finns beskriven i
appendix 1 (Taylor, 2013).

2.4 Konstruktionsteori
Som nämnts tidigare används det idag framförallt två olika typer av 3D-riggar, parallell-riggar
och spegelriggar. Denna uppsats fokuserar helt och hållet på konstruktion av en spegelrigg.
Observera dock att när det interaxiala avståndet inte behöver vara mindre än vad som kan fås i
en parallell-rigg är denna typ att föredra eftersom den inte har många av de nackdelar som
spegelriggen har, se avsnitt 2.1 ovan.
2.4.1 Orientering av kameror
Det är möjligt att montera kamerorna i förhållande till spegellådan på flera olika sätt.
Beroende på hur man monterar kamerorna får man olika egenskaper hos riggen vad gäller
handhavandet vid filmning och i slutändan hur resultatet av den färdiga 3D-filmen ser ut. Om

2

https://www.scandinavianphoto.se/produkt/11234964/canon/xf105 (prisuppgift hämtad 2016-11-07)
https://www.scandinavianphoto.se/produkt/1007136152/canon/eos-7d-mark-ii-kamerahus (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
4
https://www.dustinhome.se/product/5010640985/nx1000 (prisuppgift hämtad 2016-11-07)
3
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den första kameran monteras så att den filmar rakt igenom spegeln kan den andra kameran
monteras antingen ovanför eller nedanför spegellådan, se figur 3 nedan.

Figur 3. Figuren visar två olika monteringar av kamerorna i förhållande till spegeln, riggen betraktad från sidan.
Utförandet i figur (a) är att föredra för att filma med riggen på axeln,
utförandet i figur (b) lämpar sig bäst för att filma på stativ.

Beroende på hur kamerorna monteras får man olika egenskaper vad gäller balans i riggen och
hur den passar att monteras på ett stativ. Är kamerorna monterade som i figur 3a ovan kan
man få problem med att panorera och tilta kameran då riggens utformning gör att den lätt slår
i stativet. Om kamerorna är monterade som i figur 3b istället slipper man dessa problem.
Dock har denna rigg en helt annan tyngdpunkt och form som inte lämpar sig lika bra för att
filma med riggen på axeln. En annan nackdel med den senare orienteringen av kamerorna är
att det lättare samlar sig smuts som lägger sig på glaset vars ovansida nu är oskyddad utåt.
I enklare typer av filmkameror och kameror som främst är byggda för stillbildsfotografi
används ofta bildsensorer som har så kallad rullande slutare (eng. rolling shutter). Detta
innebär att bildsensorn läses av rad för rad, uppifrån och ned. Exempel på en sensortyp som
gör detta är CMOS-sensorerna som ofta finns i systemkameror och en del billigare
filmkameror (Brindle, 2013, s.47). Detta kan jämföras med till exempel CCD-sensorn som
länge varit standard i filmkameror och som har en global slutare (eng. global shutter) där hela
sensorn läses av samtidigt. Det märks ofta tydligt om man snabbt panorerar en kamera med
rullande slutare att bilden får en svajande känsla, något som beror på att när sensorn läst en
rad och ska börja läsa nästa rad har bilden förskjutits i sidled (Punnappurath, 2015).
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Om man filmar med kameror som har rullande slutare är det extra viktigt hur kamerorna
orienteras i förhållande till varandra. Eftersom bildsensorn läses av uppifrån och ned bör
kamerorna vara monterade så att uppåt i motivet är åt samma håll i båda kamerorna, det vill
säga att bilden antingen spelas in upp och ned eller rättvänt i båda kamerorna. Figur 4 nedan
illustrerar detta där de röda kryssen markerar kamerornas fästpunkter på undersidan. I
exempel (a) och (b) är kamerorna orienterade korrekt i förhållande till varandra och man
minimerar problem på grund av den rullande slutaren. De gröna pilarna visar orienteringen på
den bild som fångas av kamerorna där pilens spets är uppåt i förhållande till båda kamerornas
orientering. Monteras kamerorna däremot som i exempel (c) ser vi att pilen fångas upp-ochned i den övre kameran. Denna orientering av kamerorna kan då ge upphov till ghosting på
grund av den rullande slutaren, dvs. att bilderna i de olika kamerorna inte överensstämmer
med varandra. Observera dock att den kamera som fångar den speglade bilden alltid kommer
att vara spegelvänd antingen horisontellt eller vertikalt vilket man får vända tillbaks i
efterproduktionen.

Figur 4. Om man filmar med kameror som har rullande slutare är det viktigt att båda kamerorna är ”rättvända” vertikalt.
De röda kryssen illustrerar kamerornas fästpunkter under kameran. I figur (a) och (b) ser vi att den lila pilen som filmas
fångas rättvänd i båda kamerorna. I figur (c) ser vi hur pilen i den övre kameran fångas upp-och-nedvänd, något som bör
undvikas.

Figur 5 på nästa sida visar ett exempel där vi med kamerorna monterade felaktigt (som i figur
4c ovan) filmat en korridor och samtidigt snabbt panorerat riggen för att skapa problem med
rullande slutare. Det syns tydligt hur de olika kamerornas bilder blir snedvridna åt olika håll.
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Figur 5. Ovanstående stillbilder kommer från en testfilmning där kamerorna monterats fel i förhållande till varandra på det
sätt som illustreras i figur 4c. Riggen har panorerats snabbt för att generera problem på grund av rullande slutare i
kamerorna. I de övre bilderna (a) och (b) som utgör vänster respektive höger bild syns tydligt en sned effekt åt olika håll i
bilderna. Den sammansatta 3D-bilden (c) blir oanvändbar. Används en montering likt figur 4a eller 4b kommer den sneda
effekten att vara åt samma håll i båda bilderna och den sammansatta 3D-bilden kommer fungera betydligt bättre.

2.4.2 Spegellådans storlek
När man tillverkar en spegelrigg påverkar spegellådans storlek mycket av riggens funktion.
Spegellådans storlek avgör direkt hur vida bilder man kan ta med hjälp av riggen, vilka
interaxiala avstånd som är möjliga och hur smidig riggen blir att arbeta med. Att använda en
så liten spegellåda som möjligt är motiverat för att minska riggens totala vikt, fysiska storlek
och kanske framförallt för att förhindra problem med rörelser och vibrationer i glaset. Ett
större glas gör det svårare att få en stabil konstruktion. Av rent ekonomiska skäl kan det också
vara motiverat att bygga en så lite spegellåda som möjligt då spegelglaset kan utgöra en stor
del av riggens totalkostnad, se avsnitt 2.5 om kostnader. Motiv till att använda en större låda
är för att kunna använda vidare optik och större interaxiala avstånd mellan kamerorna.
Beräkningarna nedan anger den teoretiskt minsta möjliga spegellådan av denna konstruktion
utifrån en viss kamera och viss optik. Det finns flera anledningar till att göra en något större
spegellåda än vad dessa beräkningar anger för att vara säker på att spegellådan inte blir för
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liten. Det är svårt att mäta upp och beräkna bildvinkeln och nodpunktens placering exakt och
här måste man därför räkna med vissa felmarginaler. Det är även svårt att bygga en spegellåda
och justera in kamerorna med perfekt vinkel och placering så här vill man gärna ha
åtminstone några centimeters marginaler. Eftersom modellen utgår från att hänsyn tas till
dessa felmarginaler har även beräkningarna kunnat förenklas något utan att felmarginalerna
skulle öka nämnvärt. Till exempel bortser beräkningarna från tjockleken på spegelglaset då
detta inte ökar de felmarginaler vi redan har.
Nedan redovisas de uträkningar som använts för att beräkna minsta möjliga spegellåda för en
viss kombination av kamera och optik. Dessa beräkningar har sedan använts för att skapa ett
program där man snabbt och enkelt kan beräkna minsta möjliga spegellåda utifrån vissa
parametrar man mäter upp på sin egen kamera. Detta gör det möjligt att enkelt beräkna hur
stor spegellåda som krävs för en viss kombination av kamera och objektiv innan man beställer
hem spegelglas och monterar ihop riggen.
Det färdiga programmet går att testa via denna länk: http://tomkorsgren.se/S3D
Beräkningarna bygger på ren geometri och kan användas för att beräkna två olika typer av
spegellådor. Den spegellåda som benämns som öppen har två öppna sidor för att släppa in ljus
till skillnad från den som kallas sluten som endast har en öppen sida. En öppen design tillåter
en mindre spegellåda men kan ge problem med reflektioner i glaset.
Spegellådans minsta dimensioner beror på egenskaper hos den lins och den kamera som
används. Första steget är att mäta upp den horisontala och den vertikala bildvinkeln,
nodpunktens position och objektivets diameter. Detta kan göras på flera olika sätt. För den
modell vi tagit fram har vi även tagit fram ett sätt att mäta upp dessa mått med hjälp av en
vanlig tumstock.
Det första vi vill ta reda på är hur stor del av frontlinsen på objektivet som verkligen utnyttjas.
Detta görs genom att sticka in en tumstock från nederkanten av linsen precis framför denna
och mäta hur långt denna kan stickas in innan den syns i bild. Detta avstånd bör vara
detsamma som om tumstocken sticks in rakt ovanifrån, detta avstånd betecknas som a i figur
6 på nästa sida.
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Mät nu även upp frontlinsens diameter, betecknad d i beräkningar och figurer nedan.
När man gjort detta är nästa steg att mäta upp hur hög respektive bred bilden är som kameran
fångar på ett visst avstånd till kameran. Detta görs genom att montera kameran på ett stativ
och filma rakt framåt mot en vägg. Mät sedan så noggrant som möjligt hur högt respektive
brett området är som kameran fångar av väggen om man filmar med exempelvis ett avstånd
på 30 centimeter till väggen. I figur 6 nedan motsvarar då x0 30 centimeter och y0 motsvarar
höjden på bilden som fångas av kameran. För att få så små felmarginaler som möjligt skall
dessa mätningar göras med x0 så nära som möjligt den slutgiltiga höjden på spegellådan.

Figur 6. Schematisk skiss för att beräkna kamerans bildvinkel (i figuren lika med 2")
och avståndet mellan nodpunkten och objektivets front (i figuren markerat som x).
Figuren visar kameran betraktad från sidan.

När vi nu har dessa mått kan vi från de två markerade trianglarna i figuren ovan beräkna både
vinkeln α och avståndet mellan frontlinsen och nodpunkten x enligt:
y,
d
− −a
2
2
α = arctan
x,

0=

1/2 − a
345(a)
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Nästa steg är att beräkna höjden och djupet på den spegellådan som krävs. Vinkeln "
betecknar halva den vertikala bildvinkeln om inget annat anges.
Figur 7 nedan illustrerar hur ljuset faller in i spegellådan. När ljuset reflekteras mot glasytan
är den infallande vinkeln lika stor som den utfallande vinkeln. Att ljuset bryts även då det
passerar genom glasytan är något vi kan bortse från med de felmarginaler vi tillåter
(Freedman och Young, 2008, s 1125).

Figur 7. Schematisk skiss för att beräkna minsta möjliga spegellåda, lådan sedd från sidan.

Från figuren ovan får vi för den öppna spegellådan följande ekvationssystem
1
2
tan(") =
ℎöppen + 0

(1)

1
2
tan " =
1 + 8@ + 0

2

ℎöppen = 89 + 1 + 8@

(3)

89 +

8@ +

givet från de markerade punkterna (1) och (2) samt den totala höjden på lådan (3). Observera
att de mått som anges för spegellådans dimensioner gäller för insidan av lådan.
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Genom att lösa ekvationssystemet får vi avstånden z1 och z2

89 = ℎöppen + 0 tan " −
1
−
8@ = 2

1
2

1 + 0 tan "
tan " − 1

och den slutgiltiga lösningen på den öppna lådans höjd:

ℎöppen

1
=
1 − tan "

×

1
+ 0 tan " +
2

1
−
2

1 + 0 tan "
tan " − 1

För den slutna lådan gäller alla villkor för den öppna lådan inklusive att

ℎsluten = ℎöppen + F

4

89 = 8@ + F

5

vilket ger lösningen:
ℎsluten = ℎöppen +

89 − 8@ .

Hur bred spegellådan görs beror på vad man har för krav på möjliga interaxiala avstånd. Ett
tänkbart scenario är att göra bredden så stor att den motsvarar det minsta interaxiala avståndet
som kan fås med aktuella kameror i en parallellrigg. Det vill säga, spegelriggen används till
de bilder där en parallellrigg ej är möjlig. Om en parallellriggskonstruktion är möjlig används
en sådan rigg istället. För att kamerornas sikt helt ska täckas av spegelglaset kan de inte
placeras för nära lådans kant. Minsta avstånd till lådans kant och lådans totala bredd för ett
givet interaxialt avstånd kan beräknas från figur 8 på nästa sida.
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Figur 8. Illustration för att beräkna spegellådans bredd, lådan sedd uppifrån. Observera att kamerorna är illustrerade som
om de var monterade bredvid varandra i en parallellrigg, beräkningarna och givna avstånd gäller dock även för en
spegelrigg. Detta sätt att rita upp riggen har använts eftersom det ger en tydligare illustration.
Observera att vinkeln " betecknar här halva den horisontala bildvinkeln.

Minsta avstånd från kamerans objektiv till kanten (i figuren markerat som avståndet k)
beskrivs av ekvationen
1
2
tan("horisontal ) =
ℎöppen + 0
k+

och ger lösningen:

M = (ℎöppen + 0) × tan "horisontal −

1
2

Det minsta interaxiala avstånd i en parallellrigg är enkelt att mäta upp genom att ställa
kamerorna så nära som möjligt bredvid varandra och mäta avståndet mellan objektivens
centrum. Detta avstånd är i regel lika stort som bredden på en kamera. Spegellådans minsta
bredd ges då av:
spegellådans bredd = 2M + 1 + (interaxiala avståndet mellan kamerorna)
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Dessa beräkningar utgår från att båda kamerorna är monterade med parallell vinkel i
förhållande till varandra. Om kamerorna vinklas in mot varandra kommer en något mindre
spegellåda att behövas.
När vi nu har alla beräkningar klara kan man till exempel rita upp hur spegellådans höjd ökar
med större bildvinklar, se figur 9 nedan. Vi ser tydligt att när bildvinkeln ökar växer minsta
möjliga storlek på spegellådan exponentiellt. Både för den slutna lådan (streckad linje) och
den öppna lådan (heldragen linje) ser vi att när spegellådan nått en höjd omkring 500mm ger
ytterligare ökning av lådans storlek inte nån större skillnad i hur vida bilder man kan ta. Exakt
hur dessa grafer ser ut skiljer sig naturligtvis för alla olika kombinationer av kameror och
objektiv men trenden med en snabbt växande kurva efter ett visst gränsvärde är alltid
densamma. Vi ser också hur en öppen design tillåter vidare bilder än motsvarande storlek på
lådan med en sluten design.

Figur 9. Grafen visar minsta storlek på spegellådans höjd (i millimeter) som funktion av olika vertikala bildvinklar. Den
sträckade linjen visar en sluten spegellåda medans den heldragna linjen visar en öppen spegellåda. För detta exempel har
beräkningarna gjort för optik med en frontlins som är 80 millimeter i diameter och med 20 milimeter outnyttjat glas i
överkant och underkant.
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2.5 Kostnadsundersökning
För att avgöra om det är ekonomiskt försvarbart att bygga sin egen 3D-rigg ger vi i detta
kapitel exempel på vad det kan kosta att köpa färdiga kommersiella riggar. Vi redovisar även
andra kostnader för både personal och teknik som ofta förekommer i filmproduktioner för att
kunna sätta kostnaden för själva riggen i förhållande till dessa.
2.5.1 Marknadsundersökning av kommersiella 3D-riggar
Det är svårt att hitta återförsäljare av spegelriggar i Sverige och efter att gjort en sökning på
de stora svenska fotobutikerna riktade till privatpersoner fann vi inga återförsäljare som hade
spegelriggar i sitt sortiment.5 Hos Ljud och Bild-media kan man hyra en spegelrigg som
kostar 1500kr per dygn.6 Den information som finns på sidan är knapphändig, skriftliga
information saknas men det finns en bild på riggen.
När man söker efter 3D-riggar internationellt finns betydligt fler alternativ. En av de mer
välkända aktörerna är riggtillverkaren 3D Film Factory med säte i Kalifornien, USA. De
säljer färdiga riggar men kan även tillverka riggar för specifika behov. De har en spegelrigg
som är anpassad för att filma stereoskopisk 3D med systemkameror och små filmkameror.
Denna kostar motsvarande 34 747kr enligt dagens valutakurs och då tillkommer kostnader för
frakt från USA.7
Ett annat alternativ är den tyska riggtillverkaren P+S technik. De säljer en spegelrigg för
motsvarande 35 778kr enligt dagens valutakurs och då tillkommer kostnader för frakt från
Tyskland.8 De har dock bristfälliga produktbeskrivningar på hemsidan och bilder på
spegelriggen saknas helt. Vi har dock hittat bilder på riggen efter en enkel bildsökning på
Google.

5

Ingen av dessa nätbutiker hade spegelriggar i sitt sortiment 2016-11-10:
https://www.scandinavianphoto.se/, https://www.cyberphoto.se/, https://www.rajalaproshop.se/,
http://www.japanphoto.se/, http://www.voosestore.com/
6
http://www.ljud-bildmedia.se/#nav%Video3DStereoscopic (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
7
http://www.3dfilmfactory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=91
8

(prisuppgift hämtad 2016-11-10)

https://www.pstechnik.de/shop/ps-standard-rig-mirror-box-kit/a-1813 (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
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Alla ovan nämnda riggar är betydligt större och tyngre än den rigg vi beskriver i denna
uppsats. Vi har inte hos någon leverantör eller tillverkare hittat någon rigg att köpa som är
lika lätt och smidig som den rigg vi tillverkat själva. Till skillnad från vår rigg har dessa dock
mer anpassade fästen för kamerorna som underlättar arbetet avsevärt då man ska justera in
dessa i förhållande till varandra.
Förutom själva riggen är det även viktigt att ha tillgång till en 3D-monitor för att kunna
bedöma bilden när man filmar (Mendiburu, 2009, ss. 204-205). Som ett kostnadsexempel kan
man köpa en professionell 3D-monitor för motsvarande 15 331kr med dagens valutakurs och
då tillkommer kostnader för frakt från USA.9 Vi har inte kunnat hitta någon 3D-monitor för
lägre pris än detta.
2.5.2 Arbetskostnader inom filmproduktion
Att filma i stereoskopisk 3D är en process som kräver mer resurser än vad som behövs under
en vanlig filmproduktion med extra kostnader för både teknik och personal (Mendiburu, 2009,
s. 8). Nedan följer två exempel på vad det kostar för en arbetsgivare att avlöna personal i ett
filmteam.
En filmfotograf med sex års erfarenhet har enligt teaterförbundet ett dagsgage på 1 689kr som
minimilön (teaterförbundet, 2016). När socialavgifter10 läggs till på detta blir det för
arbetsgivaren en kostnad på 2 220kr/dag. En assistent som är nyexaminerad har ett dagsgage
på 1 071kr (teaterförbundet, 2016). Med tillägg för socialavgifter blir det för arbetsgivaren en
kostnad på 1 408kr/dag.
Sammanfattningsvis kan man därmed räkna med kostnader mellan 1 408kr och 2 220kr per
dag och person om löner betalas ut till produktionsteamet. Dessa exempel gäller då
minimilöner betalas och självklart kan kostnaderna vara högre än detta i många produktioner.

9
10

http://www.3dfilmfactory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=95
(prisuppgift hämtad 2016-11-14)

Totala kostnader för socialavgifter 2016 är 31,42% (Skatteverket, 2016)

Sida 22 av 32

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion, BQ2042
Högskolan Dalarna

David Karlsson, Tom Korsgren
6 december 2016

3 Genomförande
Uppsatsen grundar sig i att vi bygger en egen 3D-rigg och utvärderar arbetet med detta. En
stor del av arbetet har lagts på att definiera vilka funktioner som är viktiga att ta hänsyn till
och väga dessa mot svårighet och kostnad att implementera. För att göra detta möjligt har vi
tagit fram det teoretiska ramverk som finns beskrivet i ovanstående kapitel genom
litteraturstudie, egna försök och beräkningar.
Utgångspunkten för uppsatsen är att riggen inte ska vara nämnvärt svårare att bygga ihop än
vad det är att montera en vanlig kamerarigg. Detta eftersom uppsatsen snarare riktar sig till
fotografer än vad den riktar sig till riggtillverkare eller liknande yrkesgrupper. Efter att ha
utvärderat några olika byggmaterial som exempelvis olika trämaterial och lister av både
metall och hårdplast kom vi snabbt fram till att denna typ av konstruktionsmaterial inte var
tillräckligt enkla att hantera. Istället började vi titta på hur konstruktionen skulle kunna göras
genom att använda rodds och klämmor som är väldigt vanliga att bygga kamerariggar med.
Detta angreppssätt visade sig fungera utmärkt. Konstruktionen med rodds gör att riggen går
enkelt att justera och modifiera för olika kameror eller extra utrustning man vill montera på
riggen så som monitorer och fokussystem. Riggen är även enkel att bygga ihop och
konstruktionen är förhållandevis robust. När man filmar i 3D är det viktigt att inte att höger
respektive vänster kamera rör sig i förhållande till varandra vilket kräver en robust och styv
rigg.
Delarna till den rigg vi byggt kommer från att vi kombinerat delarna från två olika
kamerariggar som vi har tillgång till. För att ta reda på hur mycket det kostat att köpa delarna
till riggen gjordes en kostnadsundersökning som redovisas i appendix 2. Där redovisas både
totalkostnad för hela riggen och styckepris för de olika delarna från två olika
näthandelsföretag i Sverige respektive internationellt.
Vi valde att konstruera riggen främst för användning som axelrigg. Detta ger en enklare
konstruktion än om riggen konstruerats för att användas på stativ eftersom kamerorna har
rullande slutare, se avsnitt 2.4.1. En bild på den färdiga riggen med spegellåda och kameror
monterade kan ses nedan. För att stabilisera riggen ytterligare skulle ett bra alternativ vara att
även lägga till någon typ av tvärslå som förstärker 90-gradersvinkeln på riggen som annars är
en svag punkt för stabiliteten, se figur 10c på nästa sida.
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Figur 10. Spegelriggen med kamerorna monterade.

Tidigt i processen besökte vi de glashandlare som finns i Falun för att se om de hade
halvgenomskinliga speglar i deras sortiment, detta visade sig inte vara fallet med undantag för
en handlare som kunde beställa hem ett spegelglas. Dock saknades information om hur stor
andel av ljuset som reflekterades respektive hur stor andel av ljuset som släpptes igenom för
detta glas. Vi valde att göra en chansning och ändå beställa hem denna spegel eftersom priset
var så lågt som 150kr. Det visade sig dock att spegeln släppte igenom för lite ljus för att
kunna användas.
Även när vi letade efter denna typ av glas hos näthandlare både inom Sverige och
internationellt var det svårt att få tag på eftersom utbudet var smalt och de glas vi hittade var
dyra. Efter att vi rådfrågat tekniker och lärare på Högskolan Dalarna fick vi tips om två
hemsidor från Storbritannien som säljer spegelglas. För den rigg vi byggt och beskrivit i
denna uppsats kunde vi dock låna ett spegelglas av en lärare vid Högskolan Dalarna.
När det nu var dags att montera ihop spegellådan kunde vi med hjälp av modellen som finns
beskriven i kapitel 2.4.2 snabbt se att en öppen lådkonstruktion var att föredra eftersom detta
skulle ge betydligt bättre möjligheter till att använda vidare optik med det spegelglas vi hade
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tillgång till. Modellen kunde även användas för att i förväg ta reda på hur kamerorna skulle
placeras optimalt i förhållande till spegeln.
Precis som för riggen var det nu dags att bestämma vilket typ av material vi skulle konstruera
spegellådan av, material som övervägdes var bland annat tunna plywood-skivor, plastskivor
och liknande lättviktsmaterial. Dessa material kräver dock ganska mycket arbete och ofta
extra verktyg för att montera ihop till en stabil låda. Till sist valde vi att testa om en
konstruktion av wellpapp och vävtejp kunde fungera. Detta visade sig lyckat. Arbetet att sätta
ihop spegellådan var enkel och krävde inte mer avancerade verktyg än rakblad, penna och
linjal. Kostnaden och vikten på dessa material är också väldigt fördelaktiga. En av
nackdelarna med materialet är att själva spegellådan i sig inte blir helt stabil. Detta problem
kan lösas genom att montera lådan extra stadigt i den övriga riggkonstruktionen och även
genom att använda dubbla lager av wellpapp. En annan nackdel är att wellpappen inte är så
tålig mot väder och att den är ganska ömtålig. Genom att tejpa in hela lådan i vävtejp blev den
lite mer stryktålig. Eftersom kamerorna i sig är ganska ömtåliga och inte särskilt vädertåliga
ser vi inte detta som något stort problem.
För att kunna starta inspelning på båda kamerorna samtidigt byggde vi en trigger. Detta
underlättade användandet av riggen både då man skulle filma och gjorde även processen i
efterproduktionen mer effektiv. Dock gav denna lösning inte bättre synkronisering mellan
höger och vänster bild jämfört med att manuellt starta inspelning på båda kamerorna
samtidigt. Se appendix 1 för mer teknisk information om detta.

3.1 Kostnad för riggen och inköp av delar
Till riggens stomme behövs det en sammansättning av rods och klämmor. Dessa delar varierar
mycket i pris beroende på vart ifrån de köps. Vi har jämfört vad det skulle kosta att köpa
delarna var för sig på Ebay jämfört med om alla delar istället köps från Voosestore som är en
svensk näthandel och fotobutik. Det visade sig att dessa alternativ skiljde sig mycket i pris
trots att Voosestore har lägre priser än många andra svenska näthandlare. Köper man alla
delar från Voosestore blir totalkostnaden 5 187kr (se appendix 2, tabell 1). Väljer man istället
att köpa delarna separat från Ebay blir kostnaden 1 276kr (se appendix 2, tabell 2). Båda
ovanstående prisuppgifter gäller med moms utan frakt. Även om delarna beställs långväga
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ifrån genom Ebay är vår erfarenhet att man ofta kan få frakten för en låg kostnad eller helt
gratis, dock bör man räkna med leveranstider uppåt en månad.
En viktig skillnad här är vilken leveranstid och service man kan räkna med. Köpes alla delar
från samma hemsida i Sverige blir leveranstiden betydligt kortare och alla delar levereras
samtidigt. Detta till skillnad från om delarna beställs från Ebay då kan man räkna med långa
leveranstider och ofta obefintlig service. I båda exemplen har vi försökt hitta billigast möjliga
delar snarare än att leta hög kvalitet.
Att delarna till riggen kan ha bättre eller sämre kvalitet kan visa sig på flera olika sätt. Ofta
kan dyrare och mer erkända tillverkare göra mer robusta delar som håller längre jämfört med
billigare kopior. Lite dyrare delar kan ofta även ha fler funktioner som underlättar arbetet. Till
exempel finns det speciella kamerafästen som är designade för att filma i 3D. Dessa ger
möjligheten att göra finjusteringar av kamerorna för att justera det interaxiala avståndet och
för att förskjuta konvergenspunkten. Ett sådant kamerafäste kan exempelvis köpas för
motsvarande 4 477kr enligt dagens valutakurs och då tillkommer kostnader för frakt från
USA.11
För att filma i 3D är det viktigt att hälften av ljuset reflekteras och att hälften av ljuset går
igenom spegeln. Som nämnts tidigare har vi inte hittat någon spegelglastillverkare i Sverige
eller någon butik som säljer denna typ av glas. På två olika nätbutiker från Storbritannien har
vi dock hittat spegelglas som går att beställa. På den ena butiken fanns ett glas som var
25,4x35,6cm och kostade 4 256kr.12 På den andra butiken fanns ett glas som var 30x30cm och
kostade 669kr.13 För dessa tillkommer även frakt från Storbritannien. Även 3D Film Factory
säljer ett reservglas till deras riggar för motsvarande 5 518kr.14 Det är stor prisskillnad på
dessa tre glas och vi har inte lyckats få reda på hur ett av bolagen kan ligga så lågt i pris
jämfört med konkurrenterna. En tekniker på högskolan har bra erfarenheter med detta företag

11
12

http://www.3dfilmfactory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=79
(prisuppgift hämtad 2016-11-14)

http://www.edmundoptics.com/optics/beamsplitters/plate-beamsplitters/platebeamsplitters/2035/#f=categories_s|*C168I*,productId_i|2035,28105_s|254.0%20x%20356.0 (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
13
http://www.scientificmirrors.co.uk/teleprompt-Autocue-Beamsplitter.html (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
14
http://www.3dfilmfactory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=79
(prisuppgift hämtad 2016-11-14)
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och på deras hemsida står det att glasen fungerar utmärkt för att filma i 3D. Vi har därmed
ingen anledning att tvivla på denna tillverkares trovärdighet.
Själva lådan där vi monterade spegeln byggdes av wellpapp och vävtejp. Dessa finns ofta att
köpa på dagligvaruaffärer för ca 200kr.

4 Resultat
Som framkommer av den teori som denna uppsats redovisar är det många ställningstaganden
att ta hänsyn till då man konstruerar sin egen 3D-rigg. En av de första frågor man bör ställa
sig är vilket motiv man har till att konstruera en egen rigg. I många situationer kan det vara
motiverat både ekonomiskt och av andra aspekter att istället köpa eller hyra en färdig rigg för
detta ändamål. Som framkommit av kostnadskalkylerna i uppsatsen kostar delarna till den
rigg vi konstruerat någonstans mellan 2 000kr och 10 000kr helt beroende vilka komponenter
man väljer och vart man köper dessa. Hur man förhåller sig till riggens kostnad kontra andra
kostnader är helt beroende av typen av produktion och riggens syfte. I till exempel en indieproduktion där man vill filma i 3D men samtidigt hålla ner alla kostnader för utrustning till ett
minimum kan det absolut vara motiverat av bygga sin egen rigg av ekonomiska skäl.
Ett annat skäl till att bygga sin egen rigg är att det kan vara svårt att hitta färdiga
kommersiella riggar att köpa, särskilt om man letar efter lägre priser. Som framkommer av
marknadsundersökningen har vi inte hittat någon svensk återförsäljare av 3D-riggar, och
många av de internationella leverantörerna och tillverkarna har dålig information på deras
hemsidor om riggens specifikationer. Här utskiljer sig 3D Film Factory som har mycket
tydlig information, men då rör det sig om en kostnad på minst 35 000kr för deras enklaste
modell. Även om denna marknadsförs som ”ultra lätt” och ”världens mest prisvärda” är denna
betydligt större och dyrare än den rigg vi tillverkat.
När man bygger en rigg är det viktigt att veta vilka funktioner man prioriterar. Ingen rigg är
bäst på allt. Till exempel kan vi rekommendera helt olika typer av riggar om användningsområdet är främst för att filma handhållet eller på stativ, se figur 3.
Vilket material man bygger riggen av är också av stor betydelse. Att konstruera stommen med
rodds och klämmor är något vi kan rekommendera eftersom det ger en enkel montering och
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modulär design som är lätt att anpassa för nya behov. Det är viktigt att konstruktionen blir
tillräckligt stark för att kamerorna inte ska röra sig i förhållande till varandra när man filmar.
Under inspelning var detta inget problem med vår rigg så länge handhavandet var varsamt.
Vi upplevde vissa problem när vi skulle flytta riggen längre sträckor och var då tvungna att
justera in kamerorna och riggen innan filmning.
En viktig faktor att ta hänsyn till är även hur smidigt handhavandet att använda riggen är. Den
rigg vi har byggt är ganska omständlig att justera för olika inställningar på kamerorna eller
om man vill byta optik. Förlorad tid på inspelningsplatsen för att riggen är långsam att jobba
med är en faktor som kan motivera att istället köpa en professionell och mer snabbarbetad
rigg, särskilt om löner betalas ut till filmteamet.
Vad gäller spegellådan är det framförallt tre aspekter att ta hänsyn till, glasets kvalitet, storlek
på glaset och hur själva spegellådan konstrueras. För bildkvaliteten är valet av spegelglas
viktigt eftersom bilden direkt påverkas av repor eller andra ojämnheter i glaset. Storleken på
glaset kan minimeras om man vill ha en så liten och lätt rigg som möjligt. Ett större glas ger
dock bättre möjligheter om man vill använda vidvinkel-optik.
I denna uppsats har vi presenterat hur vi byggt en spegellåda av wellpapp och vävtejp. Detta
fungerar utmärkt för relativt små spegelglas och så länge spegellådan monteras fast ordentligt
på riggen. När man använder lite större speglar kan det vara värt att investera i en mer robust
konstruktion även för spegellådan för att inte få problem med vibrationer eller rörelser i denna
när man filmar.
Valet av kameror är viktigt både för att få önskad bildkvalitet och för att arbetsprocessen då
man filmar ska bli smidig. Att använda en trigger som startar inspelningen på båda kamerorna
samtidigt underlättar mycket. För professionellt resultat bör detta göras via genlock för att
samtidigt dessutom synkronisera kamerornas slutare med varandra. Om kamerorna har
rullande slutare bör man ta hänsyn till detta när de orienteras i förhållande till spegelriggen, se
figur 4.
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5 Diskussion och egna reflektioner
Vi har i vår undersökning sett att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg till en betydligt
lägre kostnad än om man skulle köpa en färdig kommersiell rigg. Detta kräver dock en hel del
ansträngning och tid för att genomföra. För att bygga riggen krävs inte att man är mer händig
än att man kan montera ihop en vanlig kamera-rigg. För att tillverka en fjärrkontroll och för
att finjustera riggen för professionellt resultat krävs dock större teknisk kunskap och förståelse
för hur 3D-foto fungerar. Det är möjligt att tillverka en egen rigg som uppnår professionellt
resultat. Dock ökar både kostnader och tidsåtgång för att tillverka riggen i detta fall och
frågan man bör ställa sig är om det i slutändan lönar sig att tillverka den själv.
I professionella produktioner där löner utbetalas till filmteamet är det troligtvis mer
ekonomisk fördelaktigt att hyra eller köpa en rigg. Detta sparar tid både genom att man inte
behöver tillverka riggen och genom att man troligtvis får en mer lättarbetad rigg vad gäller
handhavandet under filmning och mellan tagningar. Kostnaden för själva riggen utgör då en
väldig liten del av totala produktionskostnaden med löner och annan teknisk utrustning.
Det finns dock situationer då det kan vara motiverat att tillverka sin egen 3D-rigg även i
professionella sammanhang. Om man har väldigt specifika krav på riggen som inte uppfylls
av tillgängliga kommersiella riggar eller om man vill ha fullständig kontroll över form och
funktion på riggen kan det vara aktuellt att konstruera den själv. Till exempel kan man
specialbygga riggen för att passa till en viss fotograf eller en viss uppsättning av kameror och
objektiv. En situation där detta kan vara intressant är om man vill bygga en så liten och
smidig rigg som möjligt. Genom att minimera storleken på spegellådan och samtidigt välja
små och smidiga kameror kan man enkelt konstruera en smidig 3D-rigg som inte är mycket
större än en traditionell filmkamera. I detta fall kan man inte räkna med att göra liknande
ekonomiska besparing som nämnts tidigare eftersom komponenterna till riggen då snarare
väljs efter önskad funktion än för att minimera kostnaden.
Det kan även vara intressant för hobby-filmare eller indie-produktioner att tillverka sina egna
riggar. I dessa sammanhang är det ofta bara själva utrustningen som kostar medans arbetstid
inte är något man betalar för.
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Om motivet till att bygga sin egen rigg är i utbildningssyfte är detta absolut något som kan
uppmuntras för den tekniskt intresserade. Att bygga sin egen rigg kräver god kunskap om att
filma i 3D och själva arbetet med konstruktionen av riggen kan ses som en del i
inlärningsprocessen. Dessutom har man i detta fall inte samma krav på hög bildkvalitet och då
kan man göra en stor ekonomisk besparing jämfört med att köpa kommersiell utrustning.
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Appendix 1: Fjärrkontroll för Samsung NX1
I detta appendix redovisas de tekniska lösningar som använts för att bygga triggern till de
Samsung-kameror vi använt i undersökningen. Här redovisas även kostnaden för de delar vi
köpt in för detta ändamål.
För att starta inspelning på de två kamerorna samtidigt krävs både hårdvara i form av en
fjärrkontroll och viss modifiering av mjukvaran på kamerorna. Exempel på detta finns
dokumenterat av flera olika personer.15 Det nya vi gjort jämfört med dokumenterade källor är
att modifiera triggern för att kopplas till två kameror samtidigt.
Först hackas båda kamerorna för att göra det möjligt att starta inspelning från en fjärrkontroll.
Detta görs genom att installera nedanstående två hack och sedan aktivera funktionen
shutter_to_rec. Detta gör att när kamerorna får en triggersignal via usb-porten startas
inspelning istället för att bara ta en stillbild som är fabrikskonfigurationen.
(1) https://github.com/ottokiksmaler/nx500_nx1_modding/tree/master/nx-on-wake
(2) https://github.com/ottokiksmaler/nx500_nx1_modding/tree/master/video-bitratemods/nx-patch
När detta är gjort är det dags att tillverka en fysisk fjärrkontroll. Detta kan antingen göras
genom att bygga om två färdiga fjärrkontroller med denna funktion eller genom att bygga en
helt ny fjärrkontroll från grunden. Den trigger som byggdes för denna uppsats byggdes från
grunden genom att beställa hem de enskilda komponenterna och montera ihop. De
komponenter som krävs är två micro-usb kontakter, två stycken 64kOhms motstånd och två
strömbrytare. Kopplingsschemat hittade vi från andra som också byggt egna triggers på nätet,
se fotnot.

15

http://www.instructables.com/id/Samsung-NX-DSLR-Camera-Trigger-Cable/,
http://www.droneyard.com/2013/06/18/diy-samsung-shutter-release/,
https://antibore.wordpress.com/2013/04/30/diy-remote-shutter-release-for-samsung-nx20-nx210-and-nx1000-cameras/
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Figur 11. Kopplingsschema över fjärrkontrollen. De röda streckade linjerna illustrerar
hur den typ av strömslutare vi använt kan sluta båda kretsarna samtidigt.

Figur 12. Foto av den färdigbyggda triggern innan locket monterades, i ändarna på de vita kablarna
som syns i bilden sitter varsin mikro-usb kontakt som kopplas till vardera kamera.

Totalkostnaden för alla delar var 386 kronor inklusive frakt från två olika nätbutiker.
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Appendix 2: Kostnad för enskilda delar
Tabellerna nedan redovisar kostnaderna för de specifika delarna som riggen är byggd av samt
totalkostnad om dessa skulle köpas från Voosestore respektive Ebay. Prisuppgifterna skall ses
som exempel och kan självklart variera över tid. Alla priser gäller med moms utan frakt.
Tabell 1. Voosestore
Delar

Pris/st

Antal

Totalpris

30cm långa rods

195kr

4st

760kr

Kamerafäste

895kr

2st

1790kr

90˚ clamp turn

250kr

2st

500kr

Handtag

349kr

2st

698kr

Fäste till handtag

449kr

1st

449kr

Rods 17,8cm

195kr

1st

195kr

Axelstöd

795kr

1st

795kr

Summa:

5187kr

Priserna är hämtade från http://www.voosestore.com/ den 10:e november 2016.

Tabell 2. Ebay
Delar

Pris/st
16

Antal

Totalpris

30cm långa rods

64kr

4st

256kr

Kamerafäste

218kr17

2st

436kr

2st

164kr

18

90˚ clamp turn

82kr

Handtag med rods och fäste

293kr19

1st

293kr

20

1st

127kr

Summa:

1276kr

Axelstöd

127kr

Priserna är hämtade från http://www.ebay.com/ den 10:e november 2016.

16

http://www.ebay.com/itm/2x-30cm-Aluminium-Rod-for-15mm-Rail-DSLR-Rig-System-For-Follow-Focus-Matte-Box/281175678281?hash=item4177605d49:g:dKUAAOxy5rpSQ-5T (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
17
http://www.ebay.com/itm/15mm-Rail-Rod-Support-System-Baseplate-Mount-Support-for-DSLR-Follow-Focus-Rig/262636359228?hash=item3d2658ce3c:g:qQ0AAOSwCGVX4tjw (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
18
http://www.ebay.com/itm/90-Rod-Clamp-Rail-block-fr-15mm-Rod-Support-System-Follow-Focus-DSLR-Rig-Mount/281132299258?hash=item4174ca73fa:g:d3AAAOxy0uZR2Q1f (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
19
http://www.ebay.com/itm/DSLR-Dual-Handle-Hand-Grip-for-Shoulder-Pad-Chest-Steady-15mm-Rail-Rod-Rig/122006468420?hash=item1c6826f744:g:TLIAAOSwtJZXU6Mp (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
20
http://www.ebay.com/itm/DSLR-15mm-Rod-Clamp-Z-Shape-Bracket-Shoulder-Pad-Mount-For-DSLR-Rig-5D2-5D3-60D/361802061515?hash=item543d1556cb:g:pSMAAOSwDk5T6Yig (prisuppgift hämtad 2016-11-10)
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