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Visuell Perception

Bearbetning av 
Signaler

Figur – Grund Helheten – Delerna

Ljuset some 
Formförändrare 1

Ljuset some 
Formförändrare 2

Ljuset some 
Formförändrare 3

Djup – Antidjup Ljud – Bild
Malumma

Ljud – Bild
Takete
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Taktil och Haptisk Perception

Tactile and haptic 
perception

1Project Proposal

Taktil Perception
Fota ytorna

Taktil Perception
Bygg en Bild

Haptisk Perception
Föremål 1

Haptisk Perception
Föremål 2

Haptisk Perception
Föremål 3

Haptisk Perception
Föremål 4

Handvänligt Form Ge föremål en ny 
betydelse

Ge föremål en ny 
betydelse
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  INNAN
Perception verka ett mycket spännade thema, det innehåller både astetik och sociala studier. Meniskör upplever 

saker på olicka sätt och det kommer blir spännande att läre sig om detta.

UNDER
Visuell

De mesta uppgifterna verka lite trockigt, allt ihop ser det ut som mycket job, många olicka uppgifte. Det med 
Malumma och Takete kommer blir roligt. Jag vill köra någon slaks 3D grej där.

Haptiskt
Roligt att leta in de påserna, har lite svårt att görauppgiften 1 b, jag vill gärna göra den i 3D men få inte ihop en 

bra komposition.

SIsta uppgiften måste jag komer på med nånting, har inga bra ideer att skapa ett föremål från flera mindre 
föremål.

SISTA TANKER
3D visualiseringar på malumma och takete blev mycket bra, nöjd med resultaten, och det vara roligt 
göra de. Kom igång mycket bra medFigur-Grund och Djup-Antidjup de var roligt, men jag hade ingen 

dator och fick göra all bild redigering på min iPad.

EFTERÅT
Det med grisen på Haptiskt 3 blev lite snabt, hade ej tillräkligt tid att sluta det innan redovisningen.

Skulle har sovit innan redovisningen!!! Såå trött

ANNAT
Allt i allt var det mycket roligt och spänannde och jag lärde mig om perception och hur man lura ögat osv.

Är glad att jag få göra workbooken digitalt.

Insights from 
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Bearbetning av signaler
Det var ganska lätt att ser figurer 

i de mönsterna när man kom igång i 
burijan var det lite tricky.

Figur Grund

Efter att burijar med att fersöker 
rita speglade linjer som föreställer 

ansikte med nåt i mitten gav jag upp 
och frågade 
Simon, som 

redan har gott 
kursen vilka 

former 
förutom 
ansikterna kan 

ger en sån 
effekt av 

repetition. 
Han säger att 
Glas/Flaskar 

eller Pilar 
fungera bra. 

Jag kör på pilerna eftersom glas/
flaska var en av exemplerna från 
föreläsnignen

Helheren Delerna
Jag plockar 

en Che Guevara 
bild från nätet 
och burijar måla 

över den med vit 
färg på en annan 

layer. Det är 
märkansvärd hur 
mycket man kan 

tar bort utan att 
tappa ansiktet, 

men för att 
kunna ser att det 
är Che måste 

stärnan på mössan stanna kvar 
åtminstånde en liten bit.

Ljuset som formändrare
Det här tycker jag inte är roligt, 

det blir fyra snapshots med iPhonen 

av en kop som jag har nära och jag 
rör på lampan samtidigt så ljuset 

infall riktning förändrar sig.
Done

Djup – Antidjup

Jag plockar ett en punkt 
perspektiv bild från google och läger 

pedobear på den tre gånger i samma 
storlek, fast 
pga 

perspektiven 
verka det som 

att den längre 
upp är mycket 
större. 

Interesant 
phenomän.

Ljud – Bild
Det här gå jag 
verkligen upp 

i, gillar friheten 
i uppgiften. För 

mig låter Takete som ˝Rakete˝ (tysk 
för raket) Så det måste vara nånting 
som flyger genom luften, men den 

känns ochså ganska kantig och rakt.
Malumma 

där emot 
verka som 
nånting 

rund, jag 
kan inte 

koppla nån 
riktigt ord 
till den, 

men den 
påminner 

mig om 
lümmeln

(tyska för 

hänger runt).
Så det blir nånting mysig och 

mjuk, varmare färger, osv.

Visuell Perception
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Taktil Perseption
Jag gick på google och sökte 

efter lite textures men de mesta var 
av dålig kvalitet så jag gick till mitt 
3D programm modo 401 istället och 

där hittade jag några high res 
textures som jag kunde 

använder för både steg a 
och b

Haptiskt Perception

Att känna på innehållet 
på påserna var interessant, 

de objekterna som man 
kände till var direkt koplad 
till en viss bild, de två 

objekt som jag inte kände 
till blev ändå rakt på när 

det gäller material och 
form men tog mycket 
mer kännande och 

tastande att få fram 
sketchen

Handvänligt Form
Jag burijade med 

en cybatol bit och 

burijade fila på den 
tills det kändes 

bekvämt, sen lag jag 
lite features av en 
glock handpistol till 

för att har roligt och 
målade föremål för att har en finare 

känsla på ytan

Taktil och haptiskt perception
Jag hadde mycket för lite tid för 

den här punkten, tyvärr bleve det lite 
slarvig då. I alla fall jag tycker det är 

ett spännande samspel mellan el 
kabel och gris näsa..

Taktil och Haptisk Perception

Tactile and haptic 
perception


