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Animering!

- är en konstart, det går att göra fina filmer med!
enkla tekniker!

- rörelse i en presentation ger en "extra dimension" - !
människan är bra på att komma ihåg rörelseförlopp!

- används på mycket olika sätt i olika sammanhang!

Animeringstekniker!

•  Rigid body animation - förflyttning av stela 
kroppar, inkl inbetweening!

•  Articulated structure animation - rörelser i 
objekt som är sammanfogande med rörliga 
leder!

•  Dynamic simulation - rörelser styrs av 
fysikaliska lagar!

•  Particle animation - en mängd små partiklar 
rör sig enligt uppställda regler och startvillkor!

•  Behavioural animation - en mängd objekt 
påverkar varandra i sina rörelser!

Olika områden där animering används!

- film!
- dataspel!
- illustration av fysikaliska förlopp!
- demonstrationer!
- multimediadokument!
-  algoritmpresentationer!
-  som en del av interaktion!

osv osv!

Traditionell animering med manuella tekniker!

Man visar successiva stillbilder med en sådan!
frekvens att betraktaren får intrycket av ett rörligt förlopp.!
Vid vanlig filmvisning är bilden svart halva tiden!
(i samband med bildväxlingarna).!

När film görs kan man antingen göra den ruta för ruta!
(rakt-på) eller genom att först göra nyckelrutor och!
sedan fylla ut med mellanliggande rutor.!
Detta innebär ett mycket omfattande arbete och en!
hierarki av olika mer eller mindre avancerade eller!
rutinbetonade arbeten.!

Filmproduktion innebär att många människor!
är inblandade, som arbetar med olika uppgifter,!
för manuell produktion, även för datoranimationer:!

- skriva filmmanuskript (script)!
- göra bildsynopsis (storyboard)!
- göra modellbilder (på karakteristiska figurer!
- göra nyckelbilder!
- göra utfyllnadsbilder (inbetweening)!
- Uppsnyggning!
- Ytutfyllnad (färgläggning av ytor)!
- Kontroller!
- Filmtagning!

Direktanimering!

innebär att man tar filmen direkt filmruta för filmruta!
eller ritar den på något annat medium, t.ex.!

- Urklippsfigurer som flyttas runt på ett plant!
underlag (flyttas lite grand mellan varje tagning)!

- En stor matris med "pixlar" där varje pixel kan!
manipuleras separat (manuellt!!), "pinscreen"!

- ett tunt lager med sand på en glasplatta manipuleras!
lite grand mellan varje tagning.!

... flera liknande tekniker!
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Traditionell, manuell 3D animering!

Man manipulerar verkliga 3D objekt (t.ex. dockor) och!
fotograferar av dem.!

- Förflyttningsanimering (displacement animation)!
Man förflyttar och ändrar dockornas lägen och läge med!
armar, ben etc.!
Det kräver god känsla för att göra dessa småändringar!
mellan tagningarna så rörelsen blir bra.!

- Utbytesanimering (replacement animation)!
Vissa ändringar av dockan kan vara så svåra att göra att!
man får ha flera dockor med t.ex. olika ansiktsuttryck.!
Man kan också byta ut delar av dockan (t.ex. sätta på en!
ny hand).!

- Förvandlingsanimering (metamorphosis)!
Man kan forma material som lera och plast och på det!
sättet successivt göra objekt som kan fotgraferas av.!

Animering med dator!

Det finns skillnader mellan traditionella tekniker för!
att styra animerade rörelser i filmer och de datortekniker!
som används.!

En intressant fråga är om datorteknikerna påverkar!
filmernas utformning och innehåll (det gör de i många!
fall). Det bästa är om filmer görs i samarbete mellan!
datatekniker och filmfolk.!

Tvärvetenskapligt arbete:!
Fysik, mekanik, numerisk analys!

t.ex.!
Newtons lag!
Eulers metod!
Tröghetsmoment!
Kollisionsfysik!
Forward kinematics – inverse kinematics!

Inbetweening!
Animeringen kan ske genom en beskrivning av rörelsen!
utgående från nyckelfigurer. Olika interpolationstekniker:!
linjär interpolation:!
v(t) = v(0) * (1-t) + t * v(1)!
0≤t≤1!

Detta ger kontinuitet i positioner, men inte i derivatan.!
Det blir diskontinuiteter både i riktning och hastighet!
av rörelser. Man kan modfiera.!
v(t) = v(0) * (1-f(t)) + f(t) * v(1)!
med en funktion av typen sin(t/(p/2)) eller någonting annat!

Men även formen på objektet kan ändras mellan!
nyckelbilderna.!
I princip kan man ha olika antal linjeföljder och olika!
antal punkter i linjeföljderna mellan två nyckelbilder.!
Då måste man fylla ut med linjeföljder och nyckelbilder.!
Det bör helst göras så det blir jämnt utspritt.!

Man använder ibland en slags skeletteknik för att!
beskriva en sekvens av nyckelbilder.!
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Hjälpmedel för att specificera rörelser!

- animeringsspråk!
- interaktiva metoder!
- högnivåspecifikationer!
- dynamik!
- invers kinematik!
-  begränsningar (constraints)!
-  motion capture!
…!

Geometry, collisions, physics!

Meshes!
Bounding volumes!
Skeletons / skin weights!
Constraints definitions!
Static collision geometry!

Collision detection!
Collision response!
Constraints enforcement!
Resting contact!

Calculation of forces (physics)!
friction!

Aliasing pga tidseffekter!

Eftersom man bara tar t.ex. 24 bilder per sekund så får!
man en diskretisering av  tidsförloppet som kan ge en!
slags stroboskopeffekt (jfr också hjul i Westernfilmer!
som går baklänges).!

Åtgärder: tätare bildtagning, rörelseoskärpa i bilderna!

Rendering – slutframställning!

Högkvalitativa bilder skapas endast i slutsteget,!
eftersom tekniker för "syntetisk grafik" är så dyrbar!
normalt.!
Det är fråga om bilder med HSE, toningar, skuggor,!
reflektioner, rörelseoskärpa etc.!

En teknik för att minska risken att man genererar!
felaktiga bilder är att först bara generera bilder!
med låg frekvens. Dessa kollas sedan. !

Några länkar!

http://software.intel.com/sites/havok/!

http://www.ode.org/!

http://www.naturalmotion.com/ele.htm!


