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Animacja
Najprostsza recepta na animacj w Maksie jest nastpujca:
1. W ujciu 0. budujemy scen w jej stanie wyjciowym.
2.
3.
4.
5.

Nazwijmy go stanem A.
Wciskamy klawisz AutoKey i przesuwamy suwak animacji
do innego ujcia.
Wprowadzamy dowolne zmiany w scenie, doprowadzajc j
do stanu B.
Wyczamy przycisk AutoKey.
Wciskamy Play i ogldamy, jak Max radzi sobie ze stworzeniem
pynnego przejcia od A do B.

To naprawd jest takie proste… ale tylko pod warunkiem, e uda si za
pierwszym podejciem. W tym rozdziale zajmiemy si wic poznawaniem rónych metod animacji i narzdzi, których mona uy do
jej edycji. Zaczniemy od animowania transformacji, potem bdziemy
animowa parametry modyfikatorów, a w kocu zajmiemy si animacj
obiektu Biped, czyli szkieletu naszego Pinokia.
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Przygotowania
Zaczniemy od przygotowania sceny, zawierajcej sceneri i postacie.
 W I C Z E N I E

4.1

Konfiguracja czasu

1. Otwórz plik komnata.max z rozdziau 2., z gotowym warsztatem

Gepetta. Zapisz go jako animacja01.max.
2. Kliknij ikon Time Configuration

w grupie narzdzi
do sterowania odtwarzaniem animacji (lub kliknij prawym
przyciskiem dowoln inn ikon z tej grupy).

3. W wywietlonym oknie Time Configuration moesz sprawdzi

ustawienia tempa odtwarzania oraz aktualn dugo filmu.
Domylnie tworzony jest film o dugoci 100 klatek, z tempem
odtwarzania 30 fps (klatek na sekund). Tempo 30 fps, jeli
tylko komputer nada z odtwarzaniem, zapewnia idealn
pynno ruchów. Jednak filmy przeznaczone do publikacji
w Internecie z reguy maj znacznie mniejsze tempo odtwarzania,
np. 15 lub 12 fps, aby pliki nie byy zbyt due. Dugo filmu
z atwoci bdziesz móg zmieni pó niej, natomiast tempo
lepiej ustawi od razu. Zwaszcza gdy planujesz doczenie
cieki d wikowej (wyobraasz sobie, jakie efekty przyniesie
zmiana tempa odtwarzania, gdy w filmie wystpuje jaka
mówica posta ?). Jeli uwaasz, e 30 klatek na sekund
przy wybranej rozdzielczoci (planujemy, e to bdzie 400u300
pikseli) to zbyt wiele, zaznacz opcj Custom i zwolnij tempo
do 15 fps, jak na rysunku 4.1. Nastpnie kliknij w okienku
End Time, by odwiey jego zawarto , i przywró ustawienie
tego parametru na 100.
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Rysunek 4.1. Kliknicie prawym przyciskiem jednej z ikon
z tej grupy wywouje okno Time Configuration, gdzie mona ustali
prdko odtwarzania i dugo animacji
W Maksie istnieje moliwo doczenia d wiku do filmu, jednak
nie jest to rodowisko najwaciwsze do obróbki plików audio. Dlatego
najlepiej pracowa nad d wikiem w przeznaczonych do tego programach,
a w Maksie wprowadza go tylko wtedy, gdy jest to nam potrzebne do
synchronizacji ruchów postaci z muzyk lub nagraniami mowy. Aby
doda do sceny d wik (lub d wiki), wykonaj nastpujce operacje:
 Otwórz

okno cieek animacji. Moesz to zrobi, klikajc ikon okna
lub wybierajc polecenie Graph Editors/New Track View
Trackbar
z górnego menu.

 Odszukaj

pozycj Sound w hierarchii po lewej stronie (rysunek 4.2
po lewej). Kliknij j prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Properties z menu podrcznego.

W

oknie Sound Options kliknij przycisk Choose Sound. W kolejnym
oknie Open Sound odszukaj na dysku i otwórz przygotowany wczeniej
plik d wikowy. Plik bdzie odtwarzany za kadym razem, gdy wczysz
). W jednym filmie moesz wprowadzi
odtwarzanie animacji (Play
równolegle wiele plików d wikowych, tak by d wiki nakaday si
i mieszay ze sob.

Kup książkę

Poleć książkę

168

3ds Max 2012 • wiczenia praktyczne

Rysunek 4.2. Doczanie pliku d wikowego
4. Zamknij okno, uaktywnij cieniowane (Smooth+Highlight) okno

. Pod oknami widokowymi
widoku z kamery i wcinij Play
zaczyna przesuwa si suwak czasu. Przy obecnych ustawieniach
w oknie Time Configuration (Real Time  czas rzeczywisty,
1x  bez zmiany tempa, Loop  ptla) odtwarzanie w oknie
widokowym jest zaptlone i zgodne z docelowym tempem
odtwarzania tego filmu. Jeli suwak „przycina si” i nie
przesuwa si gadko, to zmie tryb wywietlania na Wireframe.
5. Zatrzymaj odtwarzanie klikniciem tego samego przycisku,
który zamieni si w przycisk Stop. Wró do klatki zerowej
.
naciniciem ikony Go To Start

Doczymy do sceny postacie, dla wygody umieszczajc je na oddzielnych warstwach.
 W I C Z E N I E

4.2

Importowanie obiektów z innych plików (Merge)
i meneder warstw

1. Kliknij ikon Manage Layers

w pasku narzdziowym.
Na ekranie pojawia si okno menedera warstw. W tej chwili
jest w nim obecna jedna warstwa o domylnej nazwie 0(default),
w której umieszczone s wszystkie obiekty zawarte w tej scenie.
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2. Rozwi menu ukryte pod naron ikon Maksa i wybierz

polecenie Merge z sekcji Import. Wywietlone zostanie okno
wyboru pliku. Odszukaj i otwórz finalny plik z pajacykiem
z rozdziau 3., pinokio_biped.max.
3. Na ekranie pojawi si kolejne okno, zawierajce list obiektów
zawartych w pliku, jakie moesz doczy do biecej sceny.
Kliknij przycisk All w dolnej czci okna, by zaimportowa
wszystkie, a potem OK (rysunek 4.3 po lewej).

Rysunek 4.3. Importowanie obiektów i umieszczanie ich na nowej warstwie
4. Pinokio pojawia si porodku pomieszczenia i jest obecnie

zaznaczony. Kliknij ikon Create New Layer… w naroniku
okna menedera warstw (oznaczon kókiem na rysunku 4.3),
a zostanie utworzona nowa warstwa, na któr zostaje
przeniesiony zaznaczony pajacyk.
5. Wcinij przycisk myszy nad nazw nowej warstwy (Layer001),
a gdy uaktywni si pole tekstowe, wpisz w nim nazw pinokio
i nacinij Enter.
6. Kliknij znaczek „+” przy nazwie warstwy pinokio, a przekonasz
si, e masz std dostp do wszystkich zawartych w niej obiektów
(nawet tych, które s ukryte wewntrz grup). Podwietl
klikniciem obiekt pinokio, a potem wcinij przycisk Select
w górnym pasku okna menedera. Przejd
Highlighted…
i w oknie Top za pomoc narzdzi do
do panelu Motion
przemieszczenia poziomego oraz obracania ustaw Pinokia
przed lustrem.
Kup książkę
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Przy korzystaniu z menedera warstw trzeba si przyzwyczai, e klikanie
warstw ani ich nie uaktywnia, ani nie zaznacza  jedynie podwietla.
Dopiero gdy podwietlisz jedn lub kilka warstw albo zawartych
w warstwach obiektów, moesz przeksztaci ten wybór w zaznaczenie
. Natomiast aby uaktywni warstw (aktywna warstwa
klikniciem
to ta, na której s tworzone nowe obiekty, gdy uyjesz panelu Create),
postaw przy jej nazwie „haczyk”, klikajc w pierwszej kolumnie.

7. Zwi hierarchi w oknie menedera i powtórz operacj importu

(Merge) dla pliku z wrók przygotowan do animowania
z rozdziau 1. (z sukienk, skrzydekami i z gotow hierarchi
obiektów). Jeli korzystasz z materiaów zamieszczonych pod
adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/cwmax12.zip, uyj pliku
wróka_animacja.max. Zaimportuj wszystkie obiekty (All)
i ponownie kliknij ikon Create New Layer, by umieci wrók
na nowej, trzeciej warstwie. Zmie nazw warstwy na wróka.
8. Podwietl warstw wróka i kliknij

. Zaznaczye wszystkie
obiekty na warstwie. Umie wrók (W) za oknem komnaty.
Kliknicie ikonki z szecianikiem przy nazwie obiektu wywietla okno
z jego waciwociami (Object Properties). Kiedy za klikniesz ikon
ze stosem karteczek przy nazwie warstwy, pojawi si okno z jej
waciwociami (Layer Properties), jak na rysunku 4.4 u góry. Moesz
w nim ustawi jednoczenie waciwoci dla wszystkich obiektów
zawartych w warstwie. Nie zapominaj, e waciwoci z pola Display
Properties s przejmowane przez obiekty od warstwy tylko wtedy,
gdy w oknie Object Properties zosta dla nich wczony wspomniany
ju wczeniej tryb By Layer.

9. W nastpnych wiczeniach zajmiemy si pomieszczeniem,

uaktywnij wic warstw 0(default) i zamro warstwy wróka
i pinokio, klikajc w kolumnie Freeze (rysunek 4.4 u dou), bd
te ukryj je, klikajc w kolumnie Hide. Analogicznie moesz
w oknie menedera zamraa i ukrywa poszczególne obiekty,
widoczne w rozwinitych hierarchiach.

Pracujc nad animacj, trzeba czasem zrenderowa j na prób. Aby
jednak oceni ruch, nie musimy za kadym razem oglda cieni, odbi lustrzanych i efektów atmosferycznych.
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Rysunek 4.4. Meneder warstw pozwala zamraa i ukrywa wybrane
obiekty lub cae warstwy oraz sterowa ich waciwociami
 W I C Z E N I E

4.3

Predefiniowane ustawienia renderingu

1. Otwórz okno ustawie renderingu klikajc ikon Render Setup

lub wciskajc F10. Przejd do zakadki Renderer i wycz
renderowanie cieni (opcja Shadows) oraz odbi lustrzanych
(Auto Reflect/Refract and Mirrors) (rysunek 4.5 po lewej).
(Wyczenie odbi wpynie na wygld podogi, ale nie lustra,
bo to zwierciado pod cian korzysta z odbi typu Raytrace).
2. Wró do zakadki Common i wycz opcje Atmospheric i Effects
(rysunek 4.5 po prawej). Jeli chcesz jeszcze bardziej zaoszczdzi
na czasie, moesz te zmniejszy rozdzielczo renderingu,
klikajc przycisk 320×240.
3. Kliknij rozwijan list Preset u dou okna. Przewi j i wybierz
Save Preset (zapisz ustawienia renderingu). W wywietlonym
oknie wpisz nazw zapisywanego pliku, np. roboczy rendering.
Pozostaw domylnie wybrany katalog, by umieci plik w katalogu
Maksa przeznaczonym specjalnie dla ustawie renderingu,
i zamknij okno.
Kup książkę
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Rysunek 4.5. Zapisywanie wasnych ustawie renderingu
4. W drugim wywietlonym oknie pozostaw zaznaczone wszystkie

kategorie i kliknij Save. Na licie Preset pojawia si nowa
pozycja. Wystarczy j wybra , aby szybko przywróci takie
ustawienia parametrów renderingu, z jakich korzystamy teraz.
5. Nacinij C i przecz si na widok z kamery Camera002, popraw
w razie potrzeby ustawienie kamery, tak by Pinokio znalaz si
centrum kadru.
6. W bocznym panelu Display wcz opcj Bone Objects w rolecie
Hide By Category, by unikn renderowania szkieletu pajaca.
7. Kliknij ikon Render Scene

. Nowe ustawienia renderingu s
w tej chwili obowizujce. Obrazek jest uproszczony, bez cieni,
wiata wolumetrycznego i lustrzanego odbicia w pododze, ale
za to renderuje si szybko (rysunek 4.6).
8. Zapisz plik animacja01.max w jego obecnym stanie.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. • Animacja

173

Rysunek 4.6. Roboczy rendering sceny
Gdy zechcesz uy znów renderera Scanline z wysok jakoci,
wybierz z listy Preset w oknie Render Setup pozycj 3dsmax.scanline.
´no.advanced.lighting.high. W wywietlonym oknie Select Preset
Categories pozostaw zaznaczone wszystkie kategorie, by zaadowa
komplet ustawie , i kliknij przycisk Load.

Klucze animacji
W czasach gdy gwiazd kina by jelonek Bambi, praca nad animacj
przebiegaa nastpujco: najpierw przez gównego animatora rysowane byy postacie w najwaniejszych, kluczowych momentach ruchu,
a potem sztab pomocników wypenia luki niezliczonymi rysunkami
porednich faz. Te gówne klatki nazywane byy klatkami kluczowymi lub krócej  kluczami. Teraz jest tak samo, tylko e gównym
animatorem jeste Ty, a zamiast sztabu pomocników masz Maksa.
Klucz animacji w Maksie to klatka, w której ustanowie okrelon
warto dla jakiego wybranego parametru obiektu. Moe to by jego
pooenie, kolor materiau, wygicie  cokolwiek. Traktuj klucz
jako par skojarzonych ze sob informacji: numer ujcia (Time) oraz
warto animowanego parametru (Value). Za to, co dzieje si pomidzy
kluczami, odpowiada specjalny algorytm zwany kontrolerem animacji;
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w nastpnym podrozdziale dowiesz si o nim wicej. W tym wiczeniu
zajmiesz si tylko rozmieszczaniem w czasie kluczy i pozwolisz Maksowi zadba o reszt. Zaczniemy od najprostszego przypadku, czyli
animowania transformacji w trybie AutoKey.
Zamiast trybu AutoKey, w którym animowane jest wszystko, czego tylko
dotkniesz, moesz korzysta z trybu Set Key i animowa scen w sposób
bardziej przemylany. W trybie Set Key po dokonaniu kadej zmiany,
któr chciaby uwzgldni w animacji, musisz nacisn duy kwadratowy
. Dodatkowo moesz ograniczy moliwo
przycisk z kluczem
tworzenia kluczy np. do samych przemieszcze i obrotów (Position,
Rotation) albo do samych parametrów modyfikatorów (Modifiers).
Kliknij przycisk Key Filters, by przejrze dostpne moliwoci.
 W I C Z E N I E

4.4

Animacja transformacji

1. Kontynuujemy prac nad plikiem animacja01.max. Uaktywnij

widok z góry (Top), powiksz widok okna i obracajc (E) obiekty
Dummy, zamknij dokadnie okno. Bardzo pomocne moe by
przy tym wybranie pozycji Helpers z listy filtrów selekcji (All)
w pasku narzdziowym. Poniewa nie wczylimy jeszcze
trybu animacji, to niezalenie od aktualnego pooenia suwaka
czasu ta zmiana dotyczy klatki 0., przechowujcej wyjciowy
stan sceny.
2. Przesu suwak czasu do klatki 20. (moesz te wpisa 20
w okienku tekstowym pod klawiszem Play i wcisn Enter)
i wcinij przycisk AutoKey (rysunek 4.7). Przycisk przybiera
czerwony kolor, czerwona staje si te obwiednia aktywnego
widoku. To oznacza, e tryb animacji zosta wczony.
3. W oknie Top obró kolejno oba obiekty Dummy, otwierajc okno
jak najszerzej. Przyjrzyj si listwie pod oknami widokowymi.
W miejscach wskazanych strzakami na rysunku 4.8 pojawiy
si barwne prostokciki, symbolizujce klucze. Pierwszy klucz,
ten w klatce 0., przechowuje stan wyjciowy (zamknite okno).
Drugi, w klatce 20., przechowuje stan kocowy (otwarte okno).
Klucze s utworzone niezalenie dla obu skrzyde, czyli dla
jednego i dla drugiego obiektu Dummy, i znajduj si na ciece
obrotu (Rotation) kadego z nich.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. • Animacja

175

Rysunek 4.7. Zaczynamy animowa

Rysunek 4.8. Klucze animacji utworzone w trybie AutoKey
4. Przejd do klatki 30. i obró kolejno obiekty tak, by okno byo

otwarte, lecz nie na maksymaln szeroko .
5. Wycz tryb AutoKey. Uaktywnij widok z pierwszej kamery
(Camera001) i powoli przecignij suwak czasu na odcinku 0 – 30.
Okno otwiera si szeroko, a potem odrobin przymyka.
6. Nie chcemy, by okno otwierao si ju w pierwszej klatce,
zanim jeszcze widz zdy si rozezna , co jest w tej scenie
wane i na czym ma skoncentrowa wzrok. Zaznacz jeden
z obiektów Dummy (obojtne który), umie kursor nad
prostokcikiem w klatce 0. i wciskajc klawisz Shift, przecignij go
do klatki 10. (prostokcik przybierze biay kolor na znak, e ten
klucz jest zaznaczony). Zwolnij przycisk myszy.
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7. Przesu suwak czasu na odcinku 0 – 20. Przez pierwsze 10 klatek

skrzydo okna nie porusza si. Skopiowalimy klucz z klatki 0.
do 10., tak e stan obiektu jest w obu klatkach identyczny, w tym
odcinku czasowym nie ma wic adnych zmian. Potem skrzydo
okna otwiera si gwatownie, gdy cay obrót musi by teraz
wykonany midzy klatk 10. a 20., czyli w czasie o poow
krótszym.
8. Wcinij Shift i metod „przecignij i upu ” skopiuj klucz
z klatki 20. („otwarte”) do klatki 45.
9. Skopiuj klucz z klatki 30. („troch przymknite”) do klatki 70.
10. Skopiuj klucz z klatki 45. („otwarte”) do klatki 100. Finalny
wygld listwy czasowej przedstawia rysunek 4.9.

Rysunek 4.9. Listwa czasowa wypeniona kluczami animacji
11. Zaznacz drugi obiekt Dummy i dokonaj analogicznego

kopiowania kluczy, przy czym nie musisz kopiowa ich do
idealnie tych samych klatek  wystarcz pobliskie (np. 75.
zamiast 70.). Skrzyda okien w starym, rozpadajcym domu
nie powinny raczej porusza si synchronicznie, jak w zegarku.
12. Zaznacz naraz oba obiekty Dummy i kliknij ikon Mini-Curve
obok listwy czasowej, by obejrze cieki animacji
Editor
(rysunek 4.10). Dwie faliste krzywe z nanizanymi biaymi
punkcikami (kluczami) symbolizuj przebieg obrotu dwóch
zaznaczonych obiektów Dummy w czasie. Krzywe s lustrzane,
bo obiekty Dummy obracane byy w przeciwnych kierunkach.
cieki animacji moesz oglda w oknie Trackbar albo w podobnym
oknie Track View, dostpnym z menu Graph Editors (wybierz z tego
menu polecenie New Track View, by zdefiniowa nowe okno cieek
animacji dla Twojej sceny) Okno Track View jest bardziej rozbudowane
i udostpnia wicej trybów wywietlania i narzdzi.
13. Umie kursor nad oknem hierarchii po lewej stronie, a gdy

kursor przybierze ksztat „rczki”, przewi hierarchi, tak
by zobaczy zaznaczone cieki obrotu (Rotation) obiektu
Dummy001 i Dummy002. Hierarchia ta oferuje dostp do
wszystkich cieek animacji w scenie, których jest niezliczona
ilo  oczywicie niemal wszystkie s niewykorzystane.
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Rysunek 4.10. Krzywe animacji obrotu obu obiektów Dummy

Zauwa, e obracajc obiekt Dummy wzgldem jednej osi,
umiecilimy klucze na wszystkich ciekach z grupy Rotation
(X Rotation, Y Rotation, Z Rotation), lecz wykresy dwóch z nich
s cakiem paskie.
 W I C Z E N I E

4.5

Edycja kluczy

1. Wcz tryb Wireframe w oknie Camera001, aby odwieanie

okna przebiegao sprawniej, i wcinij przycisk Play. Animacja
bdzie odtwarzana na okrgo.
2. Otwórz okno z krzywymi obrotu obu zaznaczonych obiektów,
jeli je zamkne, i umie je tak, by widzie okno Camera 001
z animacj (okno krzywych mona wycign na rodek ekranu).
Zaznacz dwa klucze znajdujce si w okolicy ujcia 45. (moesz
przecign wokó nich ramk lub klikn je kolejno z wcinitym
klawiszem Ctrl). Wcinij narzdzie Slide Keys (oznaczone
kókiem na rysunku 4.11) i przesu klucze w lewo o jakie 20
klatek. Oscylujca krzywa wydua si; wahania okiennic stan
si powolniejsze. Nie przejmuj si, e ostatnie klucze wyjechay
poza kracow, setn klatk. Nie ma obowizku umieszczania
wszystkich kluczy w renderowanym zakresie klatek. Zreszt
ta animacja i tak bdzie potem dusza.
3. Zaznacz dwa nastpne klucze i przecz si na narzdzie Scale
Values, oznaczone kókiem na rysunku 4.12. Przeskaluj
zaznaczone klucze w pionie, zwikszajc odstp midzy nimi,
dziki czemu krzywe na tym odcinku stan si gadsze, bardziej
paskie. Chodzi o to, by kolejne wychylenia koyszcych si
okiennic byy coraz mniejsze. Oce efekt w oknie Camera001.
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Rysunek 4.11. Przesuwanie kluczy
Przemieszczanie kluczy w pionie w oknie cieek animacji wpywa
na warto parametru (w tym przypadku obrotu), a przemieszczanie ich
w poziomie wpywa na ich umiejscowienie w czasie.

Rysunek 4.12. Skalowanie kluczy oznacza zmian zapisanych w nich wartoci
4. Moesz jeszcze doszlifowa animacj, przemieszczajc klucze

na krzywej, jeli uznasz to za potrzebne. Gdy skoczysz, zamknij
okno krzywych naciniciem przycisku Close i zatrzymaj
odtwarzanie (Stop).

Animujemy teraz ma akcj drugorzdn, a mianowicie poruszenie
pajczyn szarpnitych podmuchem. Tym razem bdziemy kluczowa
parametry modyfikatora.
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 W I C Z E N I E

4.6

Animacja modyfikatorów

1. Zaznacz obiekt Plane001, czyli ustawion pod cian paszczyzn

symulujc pajczyn.
2. Wybierz z górnego menu polecenie Modifiers/Free Form
Modifiers/FFD 3x3x3. Cay obiekt zostaje otoczony pomaraczow
klatk o krawdziach podzielonych dodatkowymi wierzchokami
(punktami kontrolnymi). Przemieszczajc punkty tej klatki,
moemy deformowa zawarty wewntrz obiekt. Druga paszczyzna
otrzymuje identyczn klatk, bo jest to kopia typu Instance,
a obiekty Instance maj wspólny stos modyfikatorów.
3. Przejd do panelu Modify, rozwi hierarchi ukryt pod pozycj
FFD 3x3x3 w stosie modyfikatorów i zaznacz poziom Control
Points (rysunek 4.13 po prawej u góry), by móc edytowa
punkty kontrolne.

Rysunek 4.13. W wyniku przemieszczenia punktów kontrolnych modyfikatora
FFD naoonego na obiekt Plane001 (u góry) wybrzuszaj si obie pajczyny
(u dou)
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4. Przecignij wska nikiem myszy w oknie Left lub Front, rysujc

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

ramk zaznaczenia wokó caego rodkowego rzdu punktów
kontrolnych. Wcinij spacj, by zablokowa zaznaczenie.
Wcinij klawisz AutoKey i przesu suwak czasu w okolice
klatki 25.
W oknie Top przemie zaznaczone wierzchoki, oddalajc je
od okna. Im dalej je przemiecisz, tym bardziej zamaszysty
bdzie ruch rodkowej czci pajczyny (staraj si nie przecign
wieloboków obiektu Plane001 na drug stron ciany
pomieszczenia).
Wycz tryb AutoKey. Kliknij spacj, by odblokowa zaznaczenie,
i przejd na wyszy poziom edycji, zaznaczajc pozycj FFD
3x3x3 w stosie modyfikatorów.
Pierwszy klucz na listwie, ten z klatki 0., przecignij do klatki 10.
Chodzi o to, by pajczyna nie zacza si porusza , nim jeszcze
okno si otworzy. Potem skopiuj klucz z klatki 10. na sam koniec
animacji, do klatki 100., aby pajczyna agodnie wracaa do
pierwotnego stanu.
Przesu suwak czasu od klatki 0. do 100., obserwujc okno
Camera001. Druga paszczyzna, Plane002 (jak równie wszystkie
inne pajczyny, jakie by moe rozmiecie w scenie, kopiujc
je z opcj Instance), jest animowana w identyczny sposób
(rysunek 4.13 u dou).
Jeli nie podoba Ci si animacja której z pajczyn i chciaby
j zmodyfikowa , np. zmieniajc kierunek przemieszczenia
punktów kontrolnych, to zaznacz obiekt Plane, którym chcesz
si zaj , i kliknij ikon Make Unique pod stosem modyfikatorów
(oznaczon kókiem na rysunku 4.14). W ten sposób zerwiesz
poczenie midzy modyfikatorami.
Przejd na poziom edycji Control Points. Waciwe punkty s
ju zaznaczone.

12. Wró na pocztek listwy czasowej

i wcz ikon trybu Next
tu poniej. Kliknij przycisk Next
raz, a potem drugi,
Key
by przej do tego ujcia kluczowego, w którym pajczyna jest
wybrzuszona (w trybie Next Key nacinicie przycisku Next lub
Previous przecza do kolejnego lub poprzedniego klucza, a nie
do nastpnej lub poprzedniej klatki).
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Rysunek 4.14. Zerwanie poczenia midzy kopiami pozwala na
niezalen animacj punktów kontrolnych modyfikatora
13. Wcinij przycisk AutoKey i w oknie Top przemie punkty

kontrolne tam, gdzie si powinny znale (moesz uy spacji,
by zabezpieczy zaznaczenie). Nowa warto w kluczu zastpi
poprzedni.
14. Wycz tryb AutoKey oraz tryb edycji punktów kontrolnych.
Odtwórz animacj (Play) lub, jeli chcesz dokadniej oceni ruch
pajczyn, wykonaj roboczy rendering animacji do pliku AVI
(patrz wiczenie 4.8).

Na koniec animujemy jeszcze kamer, wykonujc ni may najazd. Od
strony technicznej animacja kamery moe by zarówno animacj transformacji (gdy przemiecimy lub obrócimy kamer), jak i animacj parametrów dostpnych w stosie modyfikatorów (gdy w celu powikszenia lub pomniejszenia widoku uyjemy ogniskowej, czyli tzw. zoomu
kamery). W obu przypadkach mona j jednak wykona bardzo prosto
za pomoc narzdzi do nawigacji znajdujcych si w prawym dolnym
naroniku ekranu.
 W I C Z E N I E

4.7

Animacja kamery

1. Wcz tryb AutoKey i przejd mniej wicej do 80. klatki animacji.
2. Uaktywnij okno Camera001 i wybierz narzdzie Dolly Camera

(najazd kamer) z grupy ikon do nawigacji. Przecignij w oknie
widokowym, przybliajc kamer do okna. Rysunek 4.15
przedstawia widok w wersji „przed” i „po”.
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Rysunek 4.15. Animacja najazdu kamer
3. Wycz tryb AutoKey i w listwie animacji przesu klucz z klatki

0. do 10.
4. Zaznacz obiekt Camera001 w scenie (jeli nie widzisz kamer
w oknach widokowych, sprawd ustawienia w panelu Display
i w razie potrzeby wycz opcj Cameras w rolecie Hide By
Category). Zaznaczenie kamery nie byo nam potrzebne, by j
animowa , ale uatwi nam obejrzenie wykresu tej animacji.
5. Kliknij

. Przekonasz si, e przemieszczenie kamery nie jest
liniowe; oba wykresy (dla ruchu wzdu dwóch osi) maj ksztat
litery „S”. Na pocztku kamera stopniowo przyspiesza, potem
zwalnia.
6. Zaznacz klucze z klatki 10., a przekonasz si, e krzywe animacji
to zwyke krzywe Beziera. Przy zaznaczonych wierzchokach
uwidoczni si uchwyty do zmiany ksztatu krzywizny (ich
pooenie jest wskazane strzak na rysunku 4.16). Przecignij
je kolejno w prawo, jak na rysunku 4.16 u dou, aby jeszcze
bardziej zagodzi przejcie; kamera bdzie rozpoczyna ruch
niemal niepostrzeenie.
7. Nacinij Play i obejrzyj najazd kamer, wykonywany midzy 10.
a 80. klatk.
8. Wybierz polecenie Save As z menu ukrytego pod ikon i nacinij
ikon z plusem, by zapisa plik jako animacja02.max.

Poniewa zakoczylimy na tym animowanie pomieszczenia, dobrze
byoby si upewni , e nie wystpiy bdy (pajczyny nie przenikaj przez ciany itp.).
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Rysunek 4.16. Krzywe animacji mona edytowa take za pomoc uchwytów
 W I C Z E N I E

4.8

Próbny rendering animacji

1. Kliknij ikon ustawie renderingu (Render Setup

) lub wcinij
F10. W górnej czci rolety Common Parameteres zamiast opcji
Single wcz opcj Active Time Segment (ssiednia opcja Range
pozwala wybra dowolny zakres klatek do renderowania). Przy
obecnych ustawieniach zostanie zrenderowana caa animacja,
od klatki 0. do 100. (parametr Every Nth Frame ustawiony jest
na 1, wic renderowane bd wszystkie klatki; gdyby ustawi go
np. na 2, to renderowana byaby co druga, na 3 — co trzecia itp).
2. Przewi zawarto okna (z otwart zakadk Common) i odszukaj
pole Render Output. Kliknij przycisk Files, oznaczony elips na
rysunku 4.17. W kolejnym wywietlonym oknie (Render Output
File) wpisz nazw dla pliku filmowego (np. podgld) i wybierz
AVI jako format pliku. Moesz skorzysta z domylnego miejsca
na zapisywanie plików, czyli z katalogu renderoutput, stworzonego
przez Maksa przy instalacji, lub zarzdzi zapisanie pliku w innym
miejscu na dysku.
3. Kliknij OK w kolejnym wywietlonym oknie, by zatwierdzi
domylne parametry kompresji pliku AVI (rysunek 4.17
po prawej).
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Rysunek 4.17. Rendering do pliku
4. Poniewa nadal obowizuj waciwe (robocze) ustawienia

renderingu, to upewnij si tylko, czy na licie Viewport
wybrany jest widok Camera001, i kliknij przycisk Render
(jeli w midzyczasie zmienie ustawienia renderingu, wybierz
pozycj rendering roboczy z listy Preset i w wywietlonym
okienku wcinij przycisk Load).
5. Po zakoczeniu renderingu odszukaj zapisany na dysku plik AVI
i odtwórz go.
6. Jeli dostrzeesz bdy, popraw klucze, które tego wymagaj,
i zapisz plik. Gdyby zdecydowa si jeszcze raz renderowa
animacj, bdzie to ju prostsze; kliknij przycisk Render, a potem
kliknij OK w wywietlonym okienku z ostrzeeniem, e nastpi
nadpisanie poprzedniego pliku AVI przez nowy.

Kontrolery animacji
Nie kad animacj mona wykona , wciskajc klawisz AutoKey i dokonujc zmian w oknach widokowych  a w kadym razie w wielu
przypadkach byoby to bardzo mczce. Wyobra sobie, ile kluczy musiaby utworzy , eby animowa intensywnie trzepoczce skrzydeka
wróki w caym czasie trwania filmu. Odpowiednio dobrany kontroler pozwala zautomatyzowa takie animacje.
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 W I C Z E N I E

4.9

Animacja poza zakresem kluczy i wybór kontrolera

1. Otwórz plik animacja02.max, jeli go zamkne. Kliknij ikon

Manage Layers
. Odmro i uaktywnij warstw wróka w oknie
menedera, a nastpnie klikniciem w kolumnie Hide ukryj
warstw zawierajc pomieszczenie, (0)default, oraz warstw
pinokio. Przy ukrytej warstwie w kolumnie Hide wywietlana
jest ikona przedstawiajca zgaszon arówk.
2. Wró do klatki 0., uaktywnij widok Camera001 i wcinij P, by
zmieni go w widok perspektywiczny (nieanimowany). Ustaw
dobry widok na wrók we wszystkich oknach
.
3. Zaznacz jeden z obiektów Dummy przeznaczonych do poruszania

skrzydekami, np. Dummy skrzydeko001 (pomocne moe by
przy tym wybranie z listy w pasku narzdziowym filtra selekcji
Helpers). Wcinij przycisk AutoKey i przejd do ujcia 10. W oknie
Top obró (E) obiekt Dummy tak, by skrzydeko cofno si w ty,
jak na rysunku 4.18 po lewej stronie.

Rysunek 4.18. Cykliczne powtarzanie 10-klatkowej animacji poza zasigiem
kluczy
4. Wycz tryb Autokey i kliknij

, by wywietli krzyw animacji
w oknie Trackbar. Obrót skrzydeka, jak wida na wykresie,
nastpuje midzy klatk 0. a 10. A potem? Bezruch  wykres
jest cakiem paski. Taki jest stan domylny, ale mona go
zmieni .
5. Wybierz polecenie Out-of-Range Types z menu Controller,
dostpnego w górnej listwie okna Trackbar. W wywietlonym
oknie kliknij ikon zatytuowan Ping-Pong (kada z ikon
przedstawia graficznie jaki sposób powtarzania animowanej
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akcji), a potem OK. Przyjrzyj si zmianom po prawej stronie
okna Trackbar; pojedyncze „s” zmienio si w sinusoid
(rysunek 4.18 po prawej). Jeli teraz przecigniesz suwak czasu
wzdu listwy, przekonasz si, e skrzydeko bezustannie
wachluje w ty i w przód.
6. Majc nadal zaznaczony ten sam obiekt Dummy, przecz si
. W rolecie Assign Controller znajduje si
do panelu Motion
hierarchia cieek animacji obiektu, a waciwie jej wycinek.
W panelu Motion uwzgldniane s tylko te cieki, które dotycz
animowania transformacji; przemieszczenia, obrotu i skalowania.
Podwietl klikniciem ciek obrotu, Rotation. Przy nazwie
cieki podawana jest tu nazwa aktualnie stosowanego kontrolera
(algorytmu, który odpowiada za obliczanie wartoci danej
transformacji). Jak widzisz, dla obrotu domylnie stosowany
jest kontroler o nazwie Euler XYZ.
7. Kliknij ikon przypisywania kontrolera (Assign Controller),
oznaczon kókiem na rysunku 4.19 po lewej. W oknie Assign
Rotation Controller, które si wtedy pojawi, kliknij pozycj
Rotation List, a potem kliknij OK (rysunek 4.19 po prawej).

Rysunek 4.19. Zmiana kontrolera Euler XYZ na zoony kontroler List
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8. Jeli przecigniesz suwak czasu, nie dostrzeesz adnych zmian

w zachowaniu skrzydeka. To dlatego, e wybralimy zoony
kontroler List, czyli „list” kontrolerów, a dotychczasowy
kontroler Euler XYZ sta si pierwsz (i jedyn, jak na razie)
pozycj na tej licie. Kontroler List pozwala uy jednoczenie
kilku kontrolerów, z których kady inaczej porusza obiektem,
a finalny ruch obiektu jest wtedy wypadkow wszystkich tych
porusze.
9. W panelu Motion rozwi hierarchi cieki obrotu (Rotation)
i podwietl klikniciem pozycj Available. Kliknij ikon
przypisywania kontrolerów (Assign Controller) i wybierz
w wywietlonym oknie kontroler Noise, który suy do
generowania losowych wartoci  w tym przypadku losowych
obrotów  bez udziau kluczy (rysunek 4.20 po lewej).

Rysunek 4.20. Kontroler Noise suy do generowania wartoci losowych
10. Na ekranie pojawi si okienko z parametrami kontrolera Noise,

w którym moesz ustali zakres chaotycznych ruchów (tu:
obrotów) dla kadej z osi (X Strength, Y Strength, Z Strength),
a take czstotliwo (Frequency) losowych zmian. Pozostaw
bez zmian domylne ustawienia, tylko zakres obrotów wzgldem
osi Z podwysz do 100, by skrzydeko mogo w szerszym zakresie
trzepota z góry na dó (rysunek 4.20 po prawej). Zamknij okienko
kontrolera oraz okno Trackbar (przycisk Close).
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11. Wcinij Play i przyjrzyj si ruchom skrzydeka. Losowe obroty

urozmaiciy monotonne wachlowanie w ty i w przód.

Drugie skrzydeko animujemy, kopiujc i wklejajc kontroler animacji.
 W I C Z E N I E

4.10

Kopiowanie i wklejanie kontrolerów

1. Majc nadal zaznaczony ten sam co poprzednio animowany

obiekt Dummy (Dummy skrzydeko001), kliknij
i odszukaj
ciek obrotu (Rotation) tego obiektu (wskazan strzak
na rysunku 4.21). Kliknij j prawym przyciskiem myszy
i z wywietlonego podrcznego menu wybierz polecenie Copy.

Rysunek 4.21. Kopiowanie kontrolera animacji
2. Zaznacz drugi, nieruchomy obiekt Dummy (Dummy

skrzydeko002), aby wywietli w oknie Trackbar przynalene
do niego cieki.
Zakres obiektów uwzgldnianych w hierarchii wywietlanej w oknie
Trackbar oraz typy wywietlanych cieek zale od doboru filtrów
wywietlania w oknie Filters (aby wywietli to okno, kliknij ikon Filters,
oznaczon kókiem na rysunku 4.22). Domylnie wczona jest opcja
Selected Objects, dlatego te aby zobaczy cieki animacji obiektu,
trzeba go najpierw zaznaczy. Drugi popularny filtr to Animated Tracks
(poka tylko cieki animowane)  ten przydaje si przy dopracowywaniu
ju utworzonej animacji.
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Rysunek 4.22. cieek animacji jest ogromna ilo, dlatego przy ich
wywietlaniu trzeba stosowa filtry
3. Odszukaj i kliknij prawym przyciskiem myszy ciek Rotation

drugiego obiektu Dummy (rysunek 4.23). Z podrcznego menu
wybierz polecenie Paste. W wywietlonym okienku kopiowania
wybierz opcj Copy  jak widzisz, take skopiowane kontrolery
mog by sprzone z oryginaem.

Rysunek 4.23. Wklejanie kontrolera
4. Przecignij suwak czasu i przyjrzyj si zachowaniu skrzydeek.

Oba si poruszaj identycznie… przez co wróka wyglda, jakby
za jej plecami obracao si sztywne migieko. Nie jest to efekt,
na jakim by nam zaleao.
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5. Aby usun t perfekcyjn synchronizacj, poddamy edycji oba

skadowe kontrolery: Euler XYZ oraz Noise. Podwietl cieki X
Rotation, Y Rotation i Z Rotation obiektu Dummy skrzydeko001.
Na ekranie pojawia si znajoma sinusoida.
6. Zaznacz klucz z ujcia 10. (na rysunku 4.24 wskazany strzak)
i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Na ekranie pojawia si
okienko z parametrami klucza; najwaniejsze z nich to czas (Time)
i zapisana w kluczu warto (Value) (rysunek 4.24 u góry).

Rysunek 4.24. Zmiana kierunku wychyle skrzydeka
7. W okienku tekstowym Value dopisz minus przed wartoci

obrotu, jakakolwiek ona jest, i nacinij Enter; a jeli warto
jest ujemna, zmie j na dodatni. Warto obrotu zmienia si
na przeciwn (rysunek 4.24 u dou).
8. Podwietl ciek Noise Rotation i kliknij j prawym przyciskiem.
Z podrcznego menu wybierz polecenie Properties. Spowoduje
to ponowne wywietlenie okna z parametrami kontrolera Noise
(rysunek 4.25). Zmie warto parametru Seed na dowoln
inn. Kada zmiana wartoci Seed oznacza wygenerowanie
nowego zestawu losowych wartoci (zauwa zmian przebiegu
krzywej w okienku Characteristic Graph).
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Rysunek 4.25. Edycja kontrolera Noise
9. Zamknij okno parametrów kontrolera oraz okno Trackbar i wcinij

Play, by obejrze efekt. Skrzydeka trzepocz niezalenie od siebie,
co wyglda znacznie naturalniej.

Na koniec animujemy przelot wróki po zaplanowanej trajektorii.
 W I C Z E N I E

4.11

Ruch po ciece

1. Wywietl warstw 0(default), jeli jest ukryta. Moesz j dla

wygody zamrozi (Freeze), korzystajc z okna menedera warstw.
Chodzi tylko o to, by widzie pomieszczenie.
2. Przejd do zakadki Shapes panelu Create i narysuj w oknie
Top lini (Line) prowadzc zza okna na rodek pomieszczenia,
a potem w stron Pinokia. Nazwij obiekt trajektoria. Postaraj
si ograniczy do trzech wierzchoków, to uatwi edycj ksztatu
linii. Powinny to by gadkie wierzchoki Beziera; jeli tak nie
jest, zaznacz wszystkie wierzchoki i kliknij je prawym
przyciskiem, a potem zmie ich typ w podrcznym menu.
3. Przesuwajc wierzchoki w oknie Left lub Front i pocigajc
za uchwyty kontrolne, nadaj trajektorii waciwy, przestrzenny
ksztat (rysunek 4.26).
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Rysunek 4.26. Splajny tworzone w Maksie nie musz lee w jednej
paszczy nie
4. Powiksz widok wróki i utwórz dodatkowy obiekt Dummy,

mieszczcy j ca (rysunek 4.27 po lewej). Nazwij go Dummy
wróka pooenie, bo jego zadaniem bdzie sterowanie pooeniem
wróki.

Rysunek 4.27. Kontroler Path pozwala animowa ruch po ciece,
któr moe zosta dowolny splajn
5. Wcinij H i wybierz z listy te obiekty skadajce si na wrók,

które znajduj si na szczycie hierarchii: zgrupowan gow oraz
sukienk. Wybierz narzdzie Link
i przecignij wska nikiem
myszy do nowego obiektu Dummy (lub wcinij H i wybierz
obiekt Dummy wróka pooenie z listy). Obiekt sukienka,
jak wiesz, mógby si „sam” trzyma postaci, bez przyczania
hierarchicznego, gdybymy tylko pozwolili mu si zachowywa
w sposób waciwy dla tkanin, obliczajc symulacj (Simulate)
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w ramach modyfikatora Cloth. Nie ma sensu jednak oblicza tej
symulacji co chwil; lepiej bdzie zrobi to raz, gdy animacja
wróki zostanie ukoczona, a na razie uy narzdzia Link.
6. Wró do narzdzia do zaznaczania (Q). Zaznacz obiekt Dummy
wróka pooenie i przejd do panelu Motion.
7. Zaznacz ciek pooenia (Position). Kliknij ikon Assign
Controller, oznaczon kókiem na rysunku 4.27, i z wywietlonej
listy wybierz kontroler Path Constraint, który suy do animowania
ruchu po ciece.
8. W niszej czci panelu Motion pojawiaj si rolety z parametrami
kontrolera. Kliknij przycisk Add Path i wska na ekranie splajn
trajektoria. Jego nazwa pojawi si na licie w panelu Motion
jako pierwsza (i na razie jedyna) pozycja (rysunek 4.28 po
lewej). Kontroler Path pozwala bowiem na wskazanie dla jednego
obiektu kilku rónych trajektorii i na ustalenie „siy przycigania”
(parametr Weight) kadej z nich. Moe si to wydawa zbdn
komplikacj (czemu od razu nie narysowa trajektorii dokadnie
takiej, jak trzeba?), dopóki nie we mie si pod uwag, e parametr
Weight te mona animowa .

Rysunek 4.28. Obrót zgodny z kierunkiem cieki ruchu
9. Przesu suwak czasu. Wróka „cignita” przez nadrzdny

obiekt Dummy przemieszcza si wzdu caej dugoci splajnu
w cigu 100 klatek trwania animacji, lecz jej orientacja wzgldem
sceny pozostaje niezmieniona.
10. Wcz opcj Follow (rysunek 4.28), by wróka obracaa si zgodnie
z kierunkiem, w jakim poda.
11. Powiksz widok wróki w dowolnej klatce. Najprawdopodobniej
okae si, e pokonuje sw tras bokiem… Dokonaj
odpowiedniego wyboru osi w polu Axis (w tym przykadzie
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waciwa jest o Y) w dolnej czci panelu Motion i w razie
potrzeby wcz dodatkowo opcj Flip, by odwróci posta
twarz w kierunku ruchu.
12. Przesu suwak czasu, obserwujc ruch postaci w oknie
Camera001. Sprawd , czy kadrowanie jest waciwe, a take
czy okno zdyo si przed ni otworzy . W razie potrzeby
moesz zmieni bieg trajektorii, zaznaczajc splajn i edytujc
jego wierzchoki (jeli w pierwszych kilkunastu klatkach wróka
przebija zamknite okno, odsu pierwszy wierzchoek splajnu
dalej od ciany).
13. Przesu jeszcze raz suwak czasu, tym razem obserwujc równie
zmieniajc si (w zakresie od 0 do 100) warto parametru %
Along Path w panelu Motion. Parametr ten decyduje o tym, jaka
cz trasy (w procentach) zostaa pokonana. Sprawd , jaka jest
warto % Along Path w chwili, gdy wróka dociera do rodka
pomieszczenia. W naszym przykadzie to 67% (rysunek 4.29).

Rysunek 4.29. Parametr % Along Path wskazuje, jaka cz trasy zostaa
przebyta
14. Domylnie parametr % Along Path jest animowany liniowo,

od wartoci 0 (pocztek splajnu) w pierwszej klatce animacji
do wartoci 100 (koniec splajnu) w ostatniej. Mona to jednak
zmieni , na przykad dodajc klucze porednie. Wcinij przycisk
AutoKey i przejd do klatki 80., czyli tej, w której kamera si
zatrzymuje.
15. Ustaw warto parametru % Along Path na 67% (lub inn warto ,
jak odczytae w punkcie 13. wiczenia).
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16. Przejd do klatki 85., i znów ustaw parametr % Along Path na t

sam warto . Wycz tryb AutoKey.
17. Przesu suwak czasu. Wróka przemieszcza si na rodek
pomieszczenia midzy klatk 0. a 80., potem przez 5 klatek
pozostaje w miejscu, prezentujc si przed kamer, a na koniec
odwraca si i frunie do Pinokia.
18. Jeli jeste zadowolony z ruchu wróki, to zaznacz obiekt sukienka
i przejd do parametrów modyfikatora Cloth w panelu Modify.
Wcinij przycisk Erase Simulation, by wymaza wczeniej
obliczone symulacje, a potem Simulate. Odczekaj na zakoczenie
oblicze. Teraz sukienka faluje w miar przemieszczania si
postaci.
19. Zapisz plik animacja02.max.

Animowane wiata, materiay i efekty
W finalnej wersji filmu wymienimy czuprynk wróki na arzc si
powiat otaczajc gow. Pozwoli to lepiej wyróni posta z ta,
a take unikn stosowania czasochonnego przy renderingu efektu
Hair and Fur (który jest, niestety, nie tylko czasochonny, lecz i ryzykowny, gdy jego obecno w scenie bywa niekiedy przyczyn wystpowania bdów renderingu).
Zaczniemy od wyduenia filmu o 20 klatek, czyli nieco ponad sekund. To nam da wicej czasu na efekty specjalne zwizane z eksplozj
magii, która oywi drewnianego pajaca.
 W I C Z E N I E

4.12

arzenie (Glow)

1. Zapisz plik z kolejnym numerem porzdkowym, jako

animacja03.max.
2. Kliknij ikon Time Configuration i w polu Animation ustaw
parametr End Time (czas kocowy) na 120. Wcinij Enter,

a ssiednie parametry (Length  dugo animacji, Frame
Count  liczba klatek) zostan odpowiednio przeliczone.
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3. Ostatni rzecz, jak zrobie w tej scenie, byo obliczenie

4.
5.

6.

7.
8.
9.

symulacji tkaniny do klatki 100. — w zwizku z tym
prawdopodobnie nadal zaznaczony jest obiekt sukienka,
a suwak czasu ustawiony jest na 100. Jeli tak nie jest, zaznacz
sukienk i przejd do klatki 100. Kliknij przycisk Simulate
w panelu Modify i pozwól Maksowi obliczy ruch tkaniny
w dodatkowych dwudziestu klatkach, by sukienka frunca
za wrók miaa czas opa i uoy si odpowiednio na
unieruchomionej ju postaci.
Zaznacz grup gowa wróki i otwórz j (Group/Open).
W otwartej grupie zaznacz tyln cz czaszki poronit wosami
(Object001). Zaznacz modyfikator Hair and Fur w panelu Modify
i usu go, klikajc ikon z koszem na mieci
, umieszczon
poniej stosu modyfikatorów (jeli korzystasz z plików
zamieszczonych pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
cwmax12.zip, to nie musisz wykonywa tej operacji, gdy model
wróki zamieszczony w pliku wróka_animacja.max nie korzysta
z modyfikatora Hair & Fur).
Aby uzyska efekt arzenia, musimy zmodyfikowa materia
przypisany do czaszki. Wcinij M, by wywietli okno edytora
materiaów (w tym wiczeniu bdziemy korzysta z edytora
w trybie Compact). Wybierz z menu okna polecenie Material/Pick
from Object. Kursor przybierze ksztat kroplomierza.
Wska klikniciem czubek gowy wróki (obiekt o nazwie
Object001). Materia przypisany obiektowi pojawi si w edytorze.
Wybierz polecenie Material/Make Material Copy i zmie nazw
materiau na niebieski blask.
Wygld materiau, który bdzie si arzy , jest w zasadzie bez
znaczenia — blask zakryje wszystkie jego cechy. Poniewa jednak
nie kady rendering zawsze wykonywany jest z wczonymi
efektami, to dla uniknicia powstawania mylcych obrazów warto
zastosowa samowiecenie materiau. Materiay samowiecce
w Maksie wydaj si by rozwietlone od wewntrz, jak
lampion, cho ten rodzaj blasku nie rozprzestrzenia si poza
granice obiektu. Aby wprowadzi samowiecenie, wcz opcj
Color w polu Self-Illumination, by zastpi pole tekstowe
próbk koloru, po czym ustaw kolor tej próbki na jasnoniebieski.
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Pracujc z podstawowym rendererem Maksa, scanline, naley pamita,
e obiekty z samowieccym materiaem nie owietlaj swego otoczenia.
Nie owietlaj go te obiekty z przypisanym efektem arzenia; aby
owietli otoczenie, naley wewntrz arzcego si obiektu umieci
dodatkowe wiato Omni. Bardziej zaawansowane renderery pozwalaj
uwzgldni efekt owietlenia otoczenia przez arzc si powierzchni.
10. Wcinij ikon Material ID (na rysunku 4.30 oznaczon kókiem)

z numerem identyfikacyjnym materiau. W wywietlonym
menu zmie zero — taki jest domylny numer identyfikacyjny
kadego tworzonego materiau — na jedynk.
Rysunek 4.30.
Przygotowywanie
arzcego si
materiau

11. Uyj ikony Assign to Selection, by przypisa materia niebieski

blask do obiektu Object001, i zamknij edytor materiaów.
Zamknij te grup gowa wróki (Group/Close).
12. Wybierz polecenie Rendering/Effects, by otworzy okno
Environment and Effects od razu otwarte na waciwej zakadce.
Podwietl klikniciem efekt Hair And Fur znajdujcy si na
licie Effects i nacinij ssiedni przycisk Delete, by go usun .
Nastpnie kliknij Add i w wywietlonym okienku wybierz efekt
flary fotograficznej, Lens Effects. Jest to efekt zoony z caego
szeregu efektów skadowych, takich jak arzenie, gwia dziste
rozbyski, wietliste krgi i rozchodzce si promienie. Kady
z nich moe otrzyma indywidualne ustawienia i animacj.
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Mona je te wykorzystywa wybiórczo, i tak wanie uczynimy,
bo ze wszystkich skadników wietlnej flary potrzebujemy tylko
arzenia  Glow.
13. W rolecie Lens Effects Parameters zaznacz efekt Glow i kliknij
strzak oznaczon kókiem na rysunku 4.31, by przenie go
na list efektów wykorzystywanych.
Rysunek 4.31.
Efekt arzenia
(Glow) stanowi
cz efektu flary
fotograficznej
(Lens Effects)

14. Po wybraniu efektu Glow w dolnej czci okna pojawi si roleta

z jego parametrami, Glow Element. (Jeli jej nie widzisz, rozcignij
okno Environment and Effects, by byo dusze, lub zwi
znajdujc si wyej rolet Lens Effects Globals). W zakadce
Parameters ustaw rozmiar arzenia (Size) na niewielk warto ,
np. 0,2. Ssiedni parametr, Intensity, decyduje o intensywnoci
arzenia; domylna warto powinna by odpowiednia, gdyby
jednak blask w Twojej scenie okaza si nie do widoczny,
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moesz go podnie . Zmie te kolory w polu Radial Color
z biaego i czerwonego na jasnoniebieski i niebieski (rysunek 4.32
po lewej). Pierwszy z kolorów widoczny jest w centrum blasku,
drugi na obrzeach.
15. Przejd do zakadki Options i w polu Image Sources, które suy
do okrelania róde arzenia w scenie, zaznacz opcj Material
ID (numer identyfikacyjny materiau). W ssiednim okienku
domylnie ustawiona jest warto 1, co jest waciwe, poniewa
taki numer identyfikacyjny nadalimy wczeniej materiaowi
niebieski blask (rysunek 4.32 po prawej).

Rysunek 4.32. Ustawienie parametrów arzenia
16. Kliknij ikon Render Setup lub wcinij F10 i przywró pierwotne

ustawienia renderingu, z uwzgldnieniem renderowania
efektów specjalnych (opcja Effects) i atmosferycznych (opcja
Atmospherics). Obie znajduj si w zakadce Common.
17. Zrenderuj pojedynczy kadr animacji, w którym widoczna jest
wróka (rysunek 4.33 po lewej). Gdyby chcia przypisa takie
samo arzenie innym obiektom w scenie, np. skrzydekom, byoby
to banalnie proste; wystarczyoby zmodyfikowa w edytorze
materiaów materia skrzydeko, przypisujc mu numer Material
ID równy 1, a scena zacznie wyglda tak jak na rysunku 4.33
po prawej. Gdyby jednak chcia zmieni intensywno , kolor
lub zasig blasku, to trzeba by wprowadzi w oknie Environment
and Effects drugi efekt Glow, z odmiennymi parametrami, i ustawi
go na korzystanie z innego numeru Material ID, np. 2 (i oczywicie
tego samego numeru Material ID uy dla materiaów
przypisanych do obiektów, które si maj arzy ). Analogicznie
mona przydziela efekty do obiektów w scenie na podstawie
numerów identyfikacyjnych obiektu (Object ID). Numery te
mona przypisywa obiektom w oknie waciwoci obiektu,
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Object Properties (pole G-Buffer). Ta druga metoda sprawdza si
dobrze, gdy takie samo arzenie  lub inny efekt specjalny 
maj wykazywa w scenie obiekty o rónorodnych materiaach.
W wielu scenach znakomicie si sprawdza opcja Unclamp, dostpna w polu
Image Sources rolety Glow Elements. Po jej wczeniu ródem arzenia
staje si wszystko, co przekroczy pewien ustalony (w polu tekstowym
obok) poziom jasnoci. W ten sposób mona uzyska arzenie przykadowo
refleksów wiata na chromowanych powierzchniach.

Rysunek 4.33. Efekt arzenia w tej scenie wystpuje na obiektach, którym
przypisano materiay z numerem identyfikacyjnym (Material ID) równym 1
18. W naszej przykadowej scenie widoczno przejrzystych

skrzydeek wróki okazaa si zbyt saba; jeli napotkasz podobny
problem (zaley to od intensywnoci owietlenia i kolorów
uytych w tle), to wcignij do edytora materia skrzydeko,
tak jak opisano wczeniej w tym wiczeniu, i wzmocnij go,
zwikszajc samowiecenie (Self-Illumination) i zmieniajc tryb
przezroczystoci z Filter na Add w rolecie Extended Parameteres
(rysunek 4.34).

Bardzo popularnym komputerowym efektem specjalnym jest stopniowa
lub naga przemiana jednego materiau w inny; w ten sposób w trakcie
trwania animacji czerwony przedmiot moe sta si zielonym, chropowata powierzchnia moe zmieni si w gadk i lustrzan itp. Najprostszym sposobem uzyskania takiej przemiany w Maksie jest uycie
materiau zoonego Blend. W tej scenie uyjemy go do przeksztacenia ciemnej sukienki wróki w jasn i lnic.
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Rysunek 4.34. Zmiana typu przezroczystoci
 W I C Z E N I E

4.13

Animacja materiau

1. Otwórz edytor materiaów (M) w wersji Compact. Wybierz

polecenie Material/Pick from Object i kliknij sukienk wróki
w dowolnym oknie widokowym, by pobra przypisany do niej
materia.
2. Kliknij przycisk typu materiau (obecnie Standard) obok jego
nazwy, po czym wybierz z sekcji Standard okna przegldarki
materia typu Blend (rysunek 4.35 po lewej).
3. Materia Blend, podobnie jak poznany wczeniej materia
Multi/Sub-Object, jest materiaem zoonym. W wywietlonym
okienku zaznacz opcj Keep old material… i kliknij OK, by
pozostawi dotychczasowy materia (w przykadowej scenie
jest to materia o nazwie sukienka) jako jeden z materiaów
skadowych.

Kup książkę

Poleć książkę

202

3ds Max 2012 • wiczenia praktyczne

Rysunek 4.35. Tworzenie materiau Blend
4. Materia sukienka umieszczony zostaje w pierwszym kanale

(Material 1). Przecignij próbk materiau niebieski blask, jaki
wczeniej utworzye dla wosów, nad przycisk kanau Material 2,
i tam go upu (rysunek 4.35 po prawej). W wywietlonym
okienku kopiowania wybierz opcj Instance.
5. Zwró uwag na parametr Mix Amount, umieszczony poniej
kanaów obu materiaów oraz kanau Mask (w którym moesz
umieci bitmapow lub proceduraln map jako mask
ograniczajc widoczno materiau nr 1 na powierzchni,
tak by materia nr 2 sta si miejscami widoczny). Przy ustawieniu
domylnym, 0, materia nr 1  sukienka  cakowicie przesania
materia nr 2.
6. Wcinij AutoKey i przejd do ostatniej, 120. klatki animacji.
Ustaw warto Mix Amount na 100. Sytuacja staje si odwrotna;
widoczny jest tylko materia nr 2.
7. Cofnij suwak czasu o okoo 20 klatek i przywró warto 0
parametru Mix Amount. Wycz tryb AutoKey. Teraz sukienka
od setnej klatki zacznie stopniowo emitowa niebieski blask,
lecz naturalnie efekt arzenia bdziesz móg zobaczy dopiero
po zrenderowaniu animacji.

Jeli animacja ma mie niezwyky, magiczny klimat, to rzadko obchodzi
si bez animacji wiata. W wielu scenach animacja samych wiate
zupenie wystarcza do uzyskania zaplanowanego efektu. My bdziemy
mie wiecc wrók.
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 W I C Z E N I E

4.14

Animacja wiata

1. W klatce 0. powiksz widok wróki. Przejd do panelu

Create/Lights i wybierz kategori Standard.
2. Utwórz wiato typu Omni (aby je atwiej rozpoznawa , nazwij
je Omni wróka), nadaj mu niebieski kolor i za pomoc parametru
End z pola Far Attenuation ogranicz jego zasig do ok. 200 cm.
Umie wiato nad gow wróki i przycz je narzdziem Link
do obiektu Dummy wróka pooenie, by wiato poruszao si
wraz z postaci. Wcinij Q, by wróci do narzdzia zaznaczania.
3. Kliknij ikon

, by wywietli okno Trackbar. Rozwi
hierarchi zaznaczonego obiektu Omni wróka, a potem rozwi
ga Object (Omni Light). Zaznacz klikniciem parametr
Multiplier. Jako e parametr nie jest animowany, jego warto
liczbowa, staa w czasie trwania caego filmu, wywietlana jest
jako pozioma linia przerywana (rysunek 4.36).

Rysunek 4.36. Nieanimowana warto parametru, równa 1
4. Aby animowa jasno wiata, posuymy si tym razem

zupenie inn metod. Wcinij ikon narzdzia Draw Curves
i narysuj na pocztek malek kreseczk wznoszc si od
wartoci 0 (czarna pozioma linia z rysunku 4.36) do 1 (linia
przerywana). Skala powikszenia (w pionie) w oknie Trackbar
natychmiast si dostosuje do tego zakresu wartoci.
5. Po ustawieniu powikszenia narysuj falist krzyw animacji,
wznoszc si od niewielkich, uamkowych wartoci na pocztku
filmu do wartoci przekraczajcych 1 pod koniec filmu, jak na
rysunku 4.37 u góry (nowa krzywa zastpi poprzedni, wic nie
ma znaczenia, gdzie postawie t kreseczk z poprzedniego
punktu wiczenia).
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Rysunek 4.37. Rysowanie krzywej animacji
6. Zaznacz wszystkie klucze na ciece, przecigajc ramk wokó

caej narysowanej krzywej. Zaznaczone klucze przybior biay
kolor.
7. Kliknij ikon Reduce Keys (oba narzdzia, Draw Curves i Reduce
Keys, na rysunku zaznaczone s elips). W wywietlonym
okienku ustaw parametr Threshold na 0,1, po czym kliknij OK.
Krzywa zostaje wygadzona (rysunek 4.37 u dou).
8. Przesuwajc pojedyncze klucze, moesz jeszcze udoskonali
ksztat krzywej (rysunek 4.38). Nie zapomnij, e aby ulokowa
klucz w precyzyjnie okrelonym miejscu, moesz klikn go
prawym przyciskiem i ustali dokadny czas (Time) i warto
(Value) w wywietlonym okienku.
9. wiato bijce od wróki bdzie jasne, zwaszcza pod koniec tej
filmowej sekwencji, i powinno rzuca cienie. Wcz wic opcj
On w polu Shadows (roleta General Parameters), pozostawiajc
domylnie wybran opcj Shadow Map (rysunek 4.39 po lewej).
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Rysunek 4.38. Wróka bdzie owietla scen migoczcym wiatem o rosncej
intensywnoci

Rysunek 4.39. Wyczanie rzucania cieni dla wybranych obiektów
10. Jako e cienie typu Shadow Map le wspópracuj z materiaami

wykorzystujcymi mapowanie Opacity, po prostu wyczymy
moliwo rzucania cieni przez pajczyny, czyli obiekty Plane001
i Plane002. Kliknij przycisk Exclude w tym samym polu
Shadows. Na ekranie pojawi si okno Exclude/Include. Na licie
po lewej (Scene Objects) zaznacz obiekty Plane001 i Plane002
i kliknij strzak oznaczon kókiem, by przesa je do prawego
pola. Wcz opcj Shadow Casting, by wyczy tyko rzucanie
cieni, a nie owietlenie tych obiektów.
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Okno Exclude/Include dziaa tylko dla jednego róda wiata, tu  dla
wiata Omni wróka. Aby cakowicie wyczy moliwo rzucania cieni
przez dany obiekt, niezalenie od tego, z jakiego róda wiata te cienie
pochodz, naley uy opcji Cast Shadows dostpnej w oknie Object
Properties.

11. Jako e ródo wiata jest bardzo blisko wróki, ta rzuca naprawd

monstrualne cienie na ciany pomieszczenia. (Zrenderuj kilka
klatek z koca animacji, by si o tym przekona ). By moe
efekt Ci si spodoba, ale jeli wolaby tego unikn , to trzeba
wyczy rzucanie cieni równie dla samej wróki. Na licie
po prawej zaznacz wszystkie obiekty skadajce si na wrók
(atwiej je bdzie znale przy zaznaczonej opcji Display Subtree
w dolnej czci okna) i je równie przelij na praw stron okna.
Zamknij okno klikniciem OK.

Ostatni efekt specjalny, jaki dodamy, to bdzie rój unoszcych si
wokó wróki wiateek. Tego typu efekty wymagaj zwykle uycia
systemu czstek w poczeniu z efektem Glow.
 W I C Z E N I E

4.15

Systemy czstek

1. Wybierz z górnego menu polecenie Create/Particles/PCloud.

Przecignij mysz w oknie Top, by utworzy emiter czstek.
Wyrodkuj utworzony symboliczny obiekt wzgldem gowy
wróki i przycz narzdziem Link
do obiektu Dummy
wróka pooenie. Wcinij Q, by wróci do narzdzia do
zaznaczania.
2. Majc nadal zaznaczony obiekt PCloud, przejd do panelu
Modify.
3. W rolecie Basic Parameters przecz si na opcj Sphere Emitter
(emiter kulisty).
4. W rolecie Particle Generation odszukaj pole Particle Timing
i ustaw parametr Emit Start (pocztek emisji) na setn klatk.
Emit Stop (koniec emisji) ustaw na klatk 112. i zarzd
wywietlanie czstek do koca animacji, czyli do klatki 120.
(parametr Display Until).
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5. W polu Particle Size zwiksz rozmiar czstek, Size, do 2 i ustaw
zrónicowanie wielkoci na 50%.
6. W rolecie Bubble Motion ustaw amplitud i okres dla

oscylacyjnych ruchów czstek (Amplitude, Period). Przecignij
suwak czasu od klatki 100. do 120. i obejrzyj podgld
rozfruwajcego si roju czstek w oknach widokowych.
Pomoe Ci to dobra waciwe ustawienia. Gdyby chcia
zwikszy ogóln liczb czstek, podnie warto parametru
Use Rate z rolety Particle Quantity np. do 20 (domylna warto
to 10). Rysunek 4.40 przedstawia jedno z moliwych ustawie
parametrów obiektu PCloud.
W tym wiczeniu korzystamy z najprostszych moliwych czstek, czyli
pojedynczych trójktnych wieloboków, lecz czstki mog by nawet
bardzo skomplikowane (ustawienia dotyczce ksztatu czstek znajdziesz
w rolecie Particle Type). Czstkami mog by nawet klony dowolnego
obiektu w scenie; gdyby chcia animowa rój losowo wirujcych wróek,
obiekt PCloud wietnie by si nada do tego celu. Zwró te uwag, e
w pierwszej rolecie (Basic Parameteres) za pomoc przycisku Pick Object
moesz wskaza dowolny obiekt w scenie jako emiter czstek.
7. Przypisz do emitera czstek (obiekt PCloud001) materia niebieski

blask z edytora materiaów i zrenderuj jedn z kocowych
klatek filmu.
8. Zrenderuj na prób kilka wybranych klatek, zwaszcza z kocowej
czci filmu, gdzie nagromadzenie efektów specjalnych jest
najwiksze, i sprawd , czy wszystko wyglda zgodnie
z przewidywaniami. Jeli uznasz, e arzce si czstki s zbyt
mao widoczne, moesz animowa przyciemnienie wiate
sceny pod koniec filmu, zmieniajc warto parametru Level
z pola Global Lighting okna Environment (Rendering/Environment)
przy wczonym trybie Autokey. Warto 1.0 oznacza normaln
jasno owietlenia; jeli pod koniec filmu warto parametru
Level spadnie np. do 0,8, to bdzie oznacza równomierne
przygaszenie wszystkich wiate o jedn pit ich pierwotnej
jasnoci. Moesz te utworzy odrbny efekt arzenia o wikszej
jasnoci dla obiektu PCloud, tak jak byo to omówione wczeniej.
Rysunek 4.41 przedstawia klatk 110. tej animacji.
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Rysunek 4.40. Ustawienia roju czstek (PCloud)
9. Zapisz plik animacja03.max. Plik ten jest równie dostpny

wród innych materiaów do tej ksiki.

Teraz moemy przej do animacji drugiej postaci, Pinokia.
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Rysunek 4.41. arzce si czstki

Biped
Do poruszania postaci ludzkich i wszelkich postaci, które cho w ogólnym zarysie przypominaj czowieka, najwygodniej jest uywa
obiektów typu Biped. Obiekt Biped to gotowy, humanoidalny szkielet,
w którym wszystkie poczenia s ju waciwie zdefiniowane, dziki
czemu okcie nie zginaj si w niewaciw stron, a gowa nie obraca
si w kóko.
Animacja obiektu typu Biped jest niezwykle intuicyjna. Moemy ustawia posta w dowolnych pozach, obracajc poszczególne czci
ciaa (tryb Freeform). Moemy te zmusi j do marszu lub biegu,
rozmieszczajc w scenie lady stóp, po których posta bdzie si porusza (tryb Footsteps). W tym podrozdziale wypróbujemy obie moliwoci. Akcja filmu nie bdzie skomplikowana. Posadzimy Pinokia pod
cian, a potem nakonimy go, by wsta i ruszy przed siebie.
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Swobodna animacja (Freeform)
W trybie swobodnym (Freeform) animujemy wstajcego pajaca. Najpierw jednak trzeba go posadzi na pododze.
 W I C Z E N I E

4.16

Ustawienie postaci

1. Otwórz plik animacja03.max, jeli go zamkne, i zapisz jako

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

animacja04.max. Kliknij
. Odmro i uaktywnij warstw
pinokio w oknie menedera. Pozostae warstwy moesz zamrozi ,
lecz by atwiej byo pracowa w trybie cieniowanym, Smooth +
Highlights, przed zamroeniem obu pajczyn (obiekty Plane01,
Plane02) zmie ich tryb wywietlania na See-Through (Alt+X).
Sprawd , czy koci szkieletu s wywietlane. Jeli nie, przejd
do panelu Display i wycz opcj Bone Objects w rolecie Hide
by Category.
Aby wygodniej pracowa , moesz wybra filtr Bones z listy All
w pasku narzdziowym, by zaznacza wycznie koci. Ustaw
te dobry widok na pajacyka we wszystkich oknach, wcznie
z oknem widoku perspektywicznego; moesz utworzy dodatkow
kamer do ogldania postaci z bliska.
Sprawd , czy jeste w zerowej klatce animacji, i zaznacz jedn
ze stóp (R_Foot lub L_Foot).
Przejd do panelu Motion, lecz tym razem wycz tryb Figure
Mode.
W rolecie Key Info kliknij ikon Set Planted Key, oznaczon
kókiem na rysunku 4.42.
W rolecie Track Selection kliknij ikon Opposite
, by zostaa
zaznaczona druga stopa.
Ponownie kliknij ikon Set Planted Key. Stopy zostay
przymocowane do podogi.
W rolecie Track Selection wcz narzdzie Body Vertical
.
Spowoduje to zaznaczenie obiektu pinokio.
W oknie Front lub Left przesu rodek cikoci postaci (obiekt
pinokio) w dó, a w oknie Top przesu go w ty wzgldem stóp,
tak by pajacyk usiad na pododze ze zgitymi kolanami.
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Rysunek 4.42.
Unieruchamianie
stopy

Moesz korzysta z gizma transformacji, jak zwykle; narzdzia
i Body Horizontal
wczaj si pynnie,
Body Vertical
gdy ich potrzebujesz.
11. Przejd do narzdzia Body Rotation i wybierz ukad wspórzdnych
typu Local. Obró obiekt pinokio tak, by pajacyk bezwadnie
pochyli si w przód (jeli w Twojej scenie pajacyk jest ustawiony
skonie wzgldem osi gównego ukadu wspórzdnych,
to wykonaj obrót w ukadzie wspórzdnych Local).
12. Jeli zablokowae wczeniej zaznaczenie, wcinij spacj, by je
odblokowa . Zaznacz gow Pinokia (ko Head) i obró j tak,
by zwisa w dó.
13. Zaznacz jedn z doni (ko R_Hand lub L_Hand) i kliknij ikon
Symmetrical
, by doczy take drug do do zaznaczenia.
Znów wcinij spacj.
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14. Obró (w ukadzie Local) i przemie obie donie, tak by pooy je

pasko na pododze. Moesz te zaznaczy i przemieci tylko
jedn z nich, jeli nie chcesz, by poza bya symetryczna, lub jeli
która z doni zacza wchodzi w kolizj ze cian lub ram
lustra.
15. Odblokuj zaznaczenie i obejrzyj pajacyka, by sprawdzi ,
czy ustawienie jest waciwe (rysunek 4.43).

Rysunek 4.43. Ustawianie postaci pajacyka narzdziami przemieszczenia
i obrotu przy wyczonym trybie Figure Mode
16. Zapisz plik animacja04.max na tym etapie. Znajdziesz go

równie wród materiaów udostpnionych do tej ksiki.

To ostatni, finalny plik dla tej sekwencji filmowej. Kolejna sekwencja
bdzie koncentrowa si przede wszystkim na postaci Pinokia. Opracujemy j oddzielnie (co nie przeszkodzi nam poczy pó niej obu
sekwencji w jeden film).
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4.17

Konfiguracja czasu i przygotowanie sceny

1. Otwórz plik animacja04.max i zapisz go jako animacja_

´biped01.max. Zaczynamy prac nad kolejn sekwencj.

2. Kliknij ikon Time Configuration i wpisz 120 w okienku Start

Time (pocztek animacji). Nowa sekwencja zacznie si w klatce
120., czyli tam, gdzie skoczya si poprzednia. Czas kocowy,
End Time, ustaw na jakie 120 do 150 klatek dalej, by mie do
czasu na animowanie ruchów Pinokia (rysunek 4.44). Dokadny
moment zakoczenia filmu ustalisz pó niej. Najpierw trzeba
pozwoli aktorowi gra , a potem dopiero ci materia.
Rysunek 4.44.
Wstpne ustawienia
czasu trwania
drugiej sekwencji

3. Przesu suwak animacji maksymalnie w lewo, czyli do ujcia 120.

(obecnie jest to pocztek filmu). Uaktywnij okno Camera001,
wcinij C i przecz si na widok z drugiej kamery (Camera002).
Sprawd jeszcze raz, czy postacie Pinokia i wróki dobrze
komponuj si w kadrze, i w razie potrzeby popraw ustawienie
widoku w oknie Camera002 za pomoc narzdzi do nawigacji.
4. Wywietl lub odmro wszystkie warstwy
. Poniewa teraz
scena ogldana jest pod innym ktem, zapewne trzeba dokona
kilku niewielkich poprawek w scenografii. Nie przejmuj si,
nikt tego nie zauway; przy krceniu prawdziwych filmów jest
to nagminna praktyka.
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5. Zrenderuj na prób pierwszy kadr tej nowej sekwencji i zastanów

si, co chciaby zmieni . Ustaw na waciwym poziomie jasno
bkitnego wiata; poniewa wiato w poprzedniej scenie
migotao, jego finalna jasno w klatce 120. moe by bardzo
róna. (Nie zapomnij o zmianie filtra selekcji z powrotem na All,
jeli przedtem korzystae z filtra Bone; inaczej nie bdziesz móg
zaznaczy wiata Omni ani adnego innego obiektu w scenie
poza elementami szkieletu pajacyka). Popraw te globaln jasno
owietlenia w oknie Environment, jeli korzystae z parametru
Level. Przywró sukience wróki wyjciowy wygld, ustawiajc
znów na 0 parametr Mix Amount materiau, który poprzednio
animowae. Jeli wolisz, skorzystaj z trybu AutoKey i animuj na
przestrzeni pierwszych 10 – 20 klatek stopniowy powrót wróki
do normalnego stanu po eksplozji jej magicznych moliwoci.
Jeli zdecydujesz si na nowo zakomponowa pajczyny na
obrzeach kadru (obiekty: Plane01, Plane02), to przemie je (W)
i obró (E) odpowiednio.
Jeli chcesz usun zbdn ju animacj falowania pajczyn, zaznacz
obiekty Plane01 i Plane02 i wybierz z górnego menu polecenie Animation/
Delete Selected Animation. Przywróci to obiektom pierwotny ksztat,
co by moe uatwi ich ustawienie. Podobnie moesz usun animacj
migotania wiata. Polecenie Delete Selected Animation likwiduje wszystkie
klucze na wszystkich ciekach animacji zaznaczonego obiektu lub
obiektów.
6. Sprawd , czy koci nie zostay ukryte na potrzeby renderingu.

Jeli tak, to wycz opcj Bone Objects w panelu Hide By Category
panelu Display, by je wywietli . Wybierz tryb Bone z listy
filtrów selekcji.
7. Ustaw dobry widok na siedzc posta równie w oknach
ortogonalnych.
8. Zapisz plik animacja_biped01.max.

Teraz jestemy gotowi, by zaj si animacj ruchów pajacyka. Mona
to zrobi w trybie AutoKey, który ju dobrze znasz, lecz atwiej bdzie
unikn niepodanych przemieszcze koci, animujc je w trybie Set
Key, w którym trzeba potwierdzi kad zmian pooenia.
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 W I C Z E N I E

4.18

Animacja postaci

1. Ustaw suwak czasu na klatk 125. Od tej klatki pajacyk zacznie

si budzi do ycia.
Nie zapomnij zapisa pliku na tym etapie, tu przed pierwszym
poruszeniem postaci (w doczonych do ksiki materiaach jest to plik
animacja_biped01.max) lub wybierz z górnego menu Edit/Hold. Jeli nie
bdziesz zadowolony z sekwencji ruchów, jak utworzysz za pierwszym
podejciem, to atwiej bdzie zacz od nowa od tego wanie miejsca,
ni naprawia zepsut sekwencj.
2. Otwórz panel Motion. Tryb Figure Mode pozostaw wyczony;

suy on do pracy nad ksztatem postaci, nie do jej animowania.
Rozwi rolet Key Info, jeli nie widzisz jej zawartoci.
3. Zaznacz gow (obiekt Head). W rolecie Key Info kliknij ikon
Set Key, oznaczon kókiem na rysunku 4.45, by utworzy
pierwszy klucz, utrwalajcy wyjciowe pooenie gowy.

Rysunek 4.45. Podniesienie gowy
4. Przejd do klatki 135. i obró obiekt Head, korzystajc z ukadu

wspórzdnych Local, tak by pajac spojrza przed siebie, zamiast
zwiesza gow (rysunek 4.45). Zaznacz wszystkie koci naraz,
przecigajc ramk wokó postaci, i kliknij Set Key, by utrwali
nowe pooenie gowy i wszystkich innych czci ciaa.
5. Przecignij suwak czasu od klatki 120. do 135. i przyjrzyj si,
jak pajac powoli podnosi gow do góry.
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6. Majc suwak czasu ustawiony na klatk 135., wybierz narzdzie

z rolety Track Selection. Spowoduje to
Body Vertical
zaznaczenie obiektu pinokio, nadrzdnego w hierarchii koci.
Kliknij Set Key, by utrwali pooenie rodka cikoci. Zauwa,
e w listwie czasowej pojawi si prostokcik w jaskrawoótym
i znów kliknij
kolorze. Przejd do narzdzia Body Horizontal
Set Key; w listwie czasowej pojawi si czerwony prostokcik,
czciowo nakadajcy si na óty. Wybierz z kolei narzdzie
Body Rotation i znów kliknij Set Key. Do zestawu przybdzie
kolor zielony. Ten trójkolorowy klucz w 135. klatce animacji
utrwala w peni pooenie i orientacj rodka cikoci.
7. Przejd do klatki 150. Korzystajc z narzdzi Body Horizontal,
Body Vertical oraz Body Rotation, podnie nieco do góry tuów
Pinokia, ustaw go nad stopami i wyprostuj, nadajc pajacowi
pozycj przykucnit. Utrwalaj kad zmian naciniciem
Set Key, tworzc kolejny trójkolorowy klucz.
8. Dopasuj ustawienie gowy, a take przesuwajc i obracajc
donie, popraw ustawienie ramion. Moesz te cofn nieco
suwak czasu i ustawi ramiona tak, by d wigajcy si z ziemi
pajacyk wspar si na doniach. Utrwalaj nowe pooenia
wszystkich poruszonych czci ciaa naciniciem Set Key.
Klucze podrzdnych koci nie s ju takie barwne jak klucze
rodka cikoci, czyli nadrzdnego obiektu pinokio.
Podrzdne koci animowane s za pomoc zwykych narzdzi
przemieszczenia i obrotu (Move i Rotate), a nie zestawu narzdzi
z rolety Track Selection; dlatego nie musisz kluczowa oddzielnie
pooenia w pionie i w poziomie.
9. Przesu suwak czasu do klatki 160. Nadaj pajacowi stojc,

w peni wyprostowan pozycj. Nie zapomnij utrwali
pooenia rodka cikoci oraz poruszonych koci.
Ruch kadej z koci jest interpolowany oddzielnie midzy kluczami.
Gdyby w klatce 160. wyprostowa ramiona tak, jak to jest odpowiednie
dla stojcej postaci, a nie utworzyby dla nich wczeniej adnych kluczy,
to po cofniciu suwaka czasu do pocztku filmu czekaaby Ci niemia
niespodzianka: pajac siedzcy na pododze ze zwieszon gow ju
miaby rce spuszczone w dó, a jego donie przebijayby podog.
We to pod uwag przy ustawianiu kolejnych faz d wigania si pajacyka
z podogi: za pomoc kluczy trzeba utrwala nie tylko finalne pooenia
koci, lecz równie ich pooenia wyjciowe.
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10. Przesuwajc stopniowo do przodu suwak czasu, opracuj kolejne

pozy dla pajacyka prostujcego si i zagldajcego do lustra, by
oceni swe odbicie. Moesz jeszcze wyduy i rozbudowa t
sekwencj, na przykad podkrelajc moment, w którym pajacyk
podziwia swe odbicie. Moe podziwia je znacznie duej,
gestykulujc przy tym rkami; moe wyprostowa si dumnie
lub przeciwnie, pokrci gow z dezaprobat.
11. Jeli zdecydujesz, e pajacyk powinien postpi krok w stron

lustra lub przeciwnie, cofn si, to zaznacz jedn ze stóp i kliknij
ikon Set Free Key, oznaczon kolist ramk na rysunku 4.46.
Uwolnion w ten sposób stop moesz unie do góry. Kilka
klatek dalej postaw stop na pododze w innym miejscu i znów
j zakotwicz, klikajc ikon Set Planted Key. Równolegle animuj
przemieszczenie rodka cikoci w stron, w któr stawiany
jest krok. Powtórz operacj dla drugiej stopy.
W podobny sposób moesz uy ikon Set Planted Key oraz Set Free Key
dla rk, by atwiej animowa wsparcie si na doniach przy wstawaniu
z podogi; uycie narzdzia Set Planted Key w wybranych odcinkach
animacji zapobiega efektowi lizgania si rk czy te nóg postaci
poruszajcej si po podou, co wyglda bardzo nienaturalnie.
12. W finalnym ujciu ustaw pajaca w swobodnej stojcej pozycji,

gotowego do wymarszu.
13. Odtwórz animacj (Play) i sprawd , czy posta porusza si
waciwie. Moesz j na prób zrenderowa (rysunek 4.47),
wykorzystujc w tym celu jedn z dwóch nastpujcych metod:
T

Wcinij F10. Zaznacz opcj Range w oknie Render Setup
i wpisz odpowiedni zakres uj w uaktywnionych wtedy
polach tekstowych (w naszym przykadzie od 120. do 280.).
Wybierz z listy Preset zapisane wczeniej ustawienia
renderingu roboczego i zarzd zapisanie wyniku renderingu
w pliku AVI (kliknij przycisk Files w dolnej czci okna).
Ukryj szkielet, wczajc opcj Bone Objects w panelu
Display, i kliknij przycisk Render. Zrenderowany i zapisany
na dysku we wskazanym miejscu plik AVI moesz otworzy
w dowolnej chwili, korzystajc z dowolnej aplikacji, jakiej
uywasz do ogldania plików filmowych.
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Rysunek 4.46.
Uwalnianie
zakotwiczonej
stopy narzdziem
Set Free Key

T

Wybierz z górnego menu polecenie Tools/Views — Grab
Viewport/Create Animated Sequence File. Na ekranie pojawi
si okno Make Preview (rysunek 4.47). W polu Preview Range
wybierz dowolny zakres klatek (opcja Custom Range) lub
zgód si na renderowanie caego biecego filmu (Active
Time Segment). W polu Image Size zwiksz parametr Percent
of Output do 100%, jeli chcesz renderowa podgld o takiej
rozdzielczoci, jaka jest aktualnie ustawiona w oknie Render
Setup (domylne ustawienie tego parametru na 50% obnia
rozmiar podgldu o poow). W polu Display in Preview
pozostaw zaznaczone opcje odpowiadajce tylko tym
kategoriom obiektów, które chcesz zobaczy na podgldzie;
w naszym przypadku naley wyczy opcj Bone Objects.
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Rysunek 4.47. Kilka klatek animacji renderowanej w oknie Render Setup
(po prawej) oraz okno renderowania podgldu animacji (po lewej)

Zamknij okno Make Preview klikniciem OK, w kolejnym
okienku dostosuj ustawienia pliku AVI lub zatwierd domylne
i zaczekaj, a Max obliczy uproszczony podgld animacji.
Pogldowy film zostanie samoczynnie odtworzony
w systemowym odtwarzaczu wideo.
14. Zapisz plik ze wstajcym pajacykiem jako animacja_biped02.max.

Animowalimy pajacyka ustawionego w scenie po to, by jego ruchy
miay waciwy kontekst, np. by odwraca si do lustra, a nie do ciany.
Gdyby nie to, moglibymy animowa go gdziekolwiek, bo tak czy inaczej, sekwencja ruchów zostanie teraz wyeksportowana jako oddzielny
plik, który potem wykorzystamy.
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 W I C Z E N I E

4.19

Zapisywanie animacji w pliku (.bip)

1. Majc nadal otwarty plik animacja_biped02.max, zaznacz

dowoln cz szkieletu.
2. Odszukaj rolet Biped w panelu Motion.
3. Kliknij ikon Save File, oznaczon kókiem na rysunku 4.48.
Rysunek 4.48.
Zapisany na dysku
plik animacji
mona otworzy
i zastosowa dla
kadej postaci
typu Biped;
nie musi to by
Pinokio

4. W wywietlonym oknie wpisz nazw pliku, np. pinokio_wstaje,

wybierz miejsce na dysku (najprociej jest skorzysta
z domylnego katalogu Maksa przeznaczonego na pliki animacji)
i kliknij OK. Opracowana przez Ciebie sekwencja ruchów
postaci zostanie zapisana na dysku jako pinokio_wstaje.bip
(rysunek 4.48 po lewej).
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Animowanie za pomoc ladów stóp (Footsteps)
Wypróbujemy teraz drug metod animacji, t opart na rozmieszczaniu ladów stóp. Postaramy si, by pajac ruszy przed siebie i opuci
pomieszczenie.
 W I C Z E N I E

4.20

Tworzenie ladów stóp

1. Otwórz plik pinokio_biped.max z rozdziau 3. i zapisz go pod

inn nazw, np. pinokio_footsteps.max.
2. Zaznacz rodek cikoci (obiekt pinokio).
3. Odszukaj rolet Biped w panelu Motion.
4. Kliknij przycisk Footstep Mode

, by przej w tryb animacji
chodu.
5. W rolecie Footstep Creation, która si wtedy pojawi, kliknij
ikon Create Multiple Footsteps (oznaczon kókiem na rysunku
4.49). lady stóp moemy tworzy dla trzech trybów poruszania
, biegu
i skoku
. W tej chwili w rolecie
si postaci: chodu
Footstep Creation jest aktywny tryb chodu (Walk).

Rysunek 4.49. Tworzenie ladów stóp w trybie Walk
6. W wywietlonym oknie Create Multiple Footsteps: Walk zwiksz

liczb ladów stóp (parametr Number of Footsteps) do 8 – 10
(rysunek 4.49 po prawej). To powinno wystarczy , by Pinokio
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opuci scen (jeli nie, bdziesz móg potem doda wicej
kroków na kocu tej sekwencji chodu, ponownie naciskajc
ikon Create Multiple Footsteps, a potem aktywujc dodane
lady stóp tak, jak to zostanie opisane w nastpnym wiczeniu).
7. Kliknij OK, by zamkn okno. W oknach widokowych pojawia
si sznur numerowanych ladów stóp, ale gdy poruszysz
suwakiem animacji, przekonasz si, e na pajaca one jeszcze
nie oddziauj.
 W I C Z E N I E

4.21

Ustawianie postaci na pocztku cieki

1. W oknie Top powiksz widok stóp pajaca i pierwszych dwóch

2.

3.

4.

5.

6.

ladów o numerach 0 i 1. Majc nadal wczony tryb Footsteps,
przemie lady tak, by znalazy si dokadnie pod stopami.
To pozwoli potem bardziej pynnie przej od pozycji stojcej
do marszu w przód.
W rolecie Footsteps Operations kliknij ikon Create Keys For
. W ten sposób postawisz pajaca na dwóch
Inactive Footsteps
pocztkowych ladach. Jeli dobrze je dopasowae, zmiana
bdzie niewielka.
Uaktywnij okno widoku perspektywicznego i odtwórz animacj
(Play). Pajac idzie przed siebie, stawiajc stopy dokadnie na
ladach, które wyznaczaj jego trajektori.
Jeli wydaje Ci si, e pajacyk stawia nogi zbyt wsko, tak e
jego stopy zahaczaj o siebie (lub prawie), zaznacz w oknie Top
wszystkie lady z wyjtkiem pierwszych dwóch  te s ju
dopasowane.
W rolecie Footstep Operations pozostaw wczon tylko opcj
Width (rysunek 4.50), po czym w okienku parametru Scale
wpisz wspóczynnik skalowania, np. 2. Nacinij Enter. lady
stóp na ekranie rozsuwaj si, tak e teraz pajacyk szerzej
stawia nogi.
Jeli chcesz wyduy lub skróci jego krok, powtórz operacj
skalowania przy wczonej opcji Length. Aby pajac zacz i po
uku, zaznacz odpowiedni liczb ladów (odcinek, na którym
ma by wykonany skrt), wpisz niezerow warto parametru
Bend i nacinij Enter. Zalenie od tego, czy wybrae warto
dodatni, czy ujemn, pajac skrci w jedn lub drug stron
(rysunek 4.50).
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Rysunek 4.50. lady stóp moemy zaznacza i przemieszcza pojedynczo,
a take edytowa zbiorczo, np. wyduajc lub skracajc krok (Scale)
i zakrzywiajc tras marszu (Bend)
lady stóp mona przemieszcza nie tylko w poziomie, lecz i w pionie,
np. umieszczajc je na kolejnych stopniach schodów. Jeli masz ochot
wykona kilka eksperymentów, wybierz najpierw polecenie Edit/Hold,
by zapisa obecny stan sceny w buforze pamici. Potem bdziesz móg
wybra Edit/Fetch, by go przywróci.
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7. Odtwórz i obejrzyj dokadnie animacj chodu. Sprawd , czy nie

wystpuj bdy (np. czy do pajaca nie przecina w jakim
momencie jego uda).
8. Jeli okae si, e w którym momencie trzeba poprawi ruch

ramion, wycz tryb Footstep i przesu suwak do klatki
poprzedzajcej wystpienie bdu.
9. Zaznacz rami pajacyka (L_Arm lub R_Arm) i kliknij ikon
.
Symmetrical
10. Wybierz narzdzie obrotu i sprawd , czy jest aktywny ukad

wspórzdnych Local.
11. W grupie ikon sterowania odtwarzaniem wcz tryb Key Mode

.

bdzie przeczao nas
Teraz kliknicie strzaki Next
do kolejnego ujcia kluczowego, a nie po prostu do nastpnej
klatki filmu.
12. Wcz przycisk AutoKey. Kliknij Next, by przenie si do
najbliszego ujcia kluczowego, i obró ramiona tak, by oddali
je od tuowia.
13. Kliknij strzak Next i znów obró ramiona, w ten sam sposób.
14. Powtarzaj a do chwili, gdy bd zostanie naprawiony.
15. Wycz tryb AutoKey. Wcz odtwarzanie animacji, by j

przetestowa .
16. Jeli drani si sztywny sposób trzymania gowy przez pajacyka,

ponownie wcz AutoKey i przesuwajc stopniowo suwak czasu,
zajmij si obracaniem koci Head, tak by posta wygldaa
bardziej naturalnie. Gdy bdziesz zadowolony ze sposobu
poruszania si postaci, zapisz plik, ale nie zamykaj go od razu.
17. Kliknij ikon z dyskietk (Save File) w rolecie Biped i zapisz
opracowan sekwencj ruchów pod nazw pinokio_idzie.bip
w tym samym katalogu, w którym umiecie poprzedni plik BIP.
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czenie sekwencji ruchu
Teraz moemy ju przystpi do skadania w cao wszystkich przygotowanych elementów.
 W I C Z E N I E

4.22

Okno Motion Mixer

1. Otwórz plik animacja_biped01.max i zapisz go pod inn nazw,

na przykad jako animacja_biped03.max (w pliku z numerem 02
animowalimy wczeniej wstajcego pajacyka).
2. Zaznacz obiekt pinokio i odszukaj rolet Biped w panelu Motion.
Przejd do trybu Mixer Mode, symbolizowanego  a jake 
przez ikon z mikserem.
3. W rolecie Biped Apps, która si wtedy pojawi, kliknij przycisk
Mixer (oznaczony elips na rysunku 4.51). Na ekranie pojawi si
okno Motion Mixer, suce do czenia ze sob sekwencji ruchów.

Rysunek 4.51. Okno Motion Mixer
4. W wywietlonym oknie zaznacz klikniciem górn ciek

(janiejszy pasek na szarym tle). cieka jest oznaczona hasem All
(wszystko), a wic jest to „cieka zbiorcza”, w której moemy
przechowywa animacj caej postaci, a nie tylko poszczególnych
jej czci (rysunek 4.51).
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5. Poniewa chcemy na ciece All umieci dwa pliki (klipy)

animacji i uzyska gadkie przejcie pomidzy nimi, musimy
zmieni j w ciek typu Transition, która umoliwia wykonanie
pynnych cze midzy klipami. Z paska narzdziowego okna
wybierz polecenie Tracks/Convert to Transition Track. cieka
poszerza si.
6. Z paska narzdziowego okna Motion Mixer wybierz Tracks/New
Clips/From Files.
7. W wywietlonym oknie odszukaj katalog, w którym zapisae
oba pliki BIP (rysunek 4.52).

Rysunek 4.52. Wczytywanie pierwszej sekwencji ruchu do okna Motion Mixer
8. Wczytaj plik pinokio_wstaje.bip. Klip z animacj pojawia si na

ciece jako kolorowy pasek, w naszym przykadzie sigajcy
od ujcia 0. do 260. (jeli animowae dusz lub krótsz
sekwencj ruchów, dugo klipu bdzie inna). Nawiasem mówic,
gdyby zechcia teraz skróci lub wyduy czas, w którym Pinokio
podnosi si z podogi, to wystarczyoby pocign za prawy
koniec tego kolorowego paska i umieci go w innej klatce.
9. Kliknij prawym przyciskiem puste miejsce na ciece All,
po prawej stronie kolorowego klipu, i z menu podrcznego
znów wybierz polecenie New Clips/From Files (rysunek 4.53).
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Rysunek 4.53. Wczytywanie drugiej sekwencji ruchu do okna Motion Mixer
10. Otwórz klip pinokio_idzie. Poniewa plik z idcym Pinokiem

mia domyln prdko odtwarzania 30 fps, przy imporcie
pojawi si okno z ostrzeeniem. Kliknij OK, by zatwierdzi
wybór opcji Map Frames (tempo ruchów zostanie wtedy
odpowiednio przeliczone). Teraz na ciece s dwa kolorowe
paski klipów i trzeci, znacznie krótszy, pomidzy nimi; to obszar
przejcia.
11. Wybierz narzdzie do przemieszczania, oznaczone kolist
ramk na rysunku, i cignc wska nikiem myszy za rodek
kolorowego paska drugiego klipu, przesu go tak, by przejcie
byo dostatecznie dugie i agodne  obszar przejcia sam si
dostosuje (rysunek 4.54).

Rysunek 4.54. Przemieszczanie klipów wzdu osi czasu
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Dugo animacji postaci (czna dugo obu pasków) nie musi odpowiada — i nie odpowiada — zakresowi renderowanych klatek, jaki
zosta ustawiony w oknie Time Configuration. Tak naprawd jednak nie
zamierzamy oglda tej animacji w caoci. Chcemy j obejrze od
chwili, w której Pinokio budzi si do ycia, do chwili, gdy wyjdzie
z kadru. Zanim jednak bdziemy mogli dokadnie ustali moment,
w którym to nastpi, najprawdopodobniej trzeba bdzie poprawi pooenie Pinokia w scenie i jego orientacj wzgldem niej. Niestety, po
wczytaniu plików animacji (.bip) posta czsto samowolnie zmienia
miejsce swego pobytu.
 W I C Z E N I E

4.23

Dopasowanie pooenia postaci i czasu trwania filmu

1. Zwi okno Motion Mixer. Kliknij odtwarzanie (Play) i sprawd ,

co si dzieje z Pinokiem. Powinien najpierw wsta , potem stojc,
lekko zmieni pozycj (to wanie obszar przejcia midzy
klipami) i na koniec ruszy przed siebie. Najprawdopodobniej
jednak okae si, e startuje ze rodka sceny, a nie ze swego
miejsca pod lustrem. Kierunek, w jakim poda, te moe nie
by idealny.
Jeli ruchy wykonywane przez pajaca tu przed ruszeniem w drog s
nazbyt gwatowne, to wina zbyt krótkiego obszaru przejcia. Aby to
naprawi, wywietl ponownie okno Motion Mixer, chwy za prawy
koniec krótkiego, rodkowego paska i przecignij go w lewo, aby wyduy
czas przeznaczony na zmian pozycji.
2. W pierwszej klatce filmu utwórz w oknie Top duy obiekt

Dummy wycentrowany wzgldem postaci Pinokia (rysunek 4.55
po lewej) i nazwij go Dummy pinokio pooenie.
3. Wcinij H i wybierz z listy obiekt pinokio, nadrzdny w hierarchii.
Wcinij OK. Wcz narzdzie Link, jeszcze raz wcinij H i tym
razem wybierz z listy obiekt Dummy pinokio pooenie (rysunek
4.55 po prawej). Zamknij okno klikniciem przycisku Link.
Utworzye poczenie hierarchiczne, które pozwoli Ci sterowa
pooeniem i orientacj poruszajcej si postaci.
4. Przemie i w razie potrzeby obró obiekt Dummy w oknie Top,
tak by Pinokio wróci na swoje miejsce przed lustrem.
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Rysunek 4.55. Obiekt Dummy sterujcy pooeniem Pinokia
5. Przesu suwak czasu i oce, czy Pinokio maszeruje we waciw

stron. W razie potrzeby skoryguj pooenie lub orientacj
obiektu Dummy.
6. Jeszcze raz obejrzyj animacj w oknie Camera002 i sprawd ,
kiedy pajacyk znika ze sceny; powoli przecignij suwak czasu,
by dokadnie ustali ten moment. Chcemy zakoczy film jakie
20 – 30 klatek po chwili, gdy Pinokio znika za krawdzi ekranu.
Moe okaza si, e film koczy si jeszcze przed znikniciem
pajacyka z kadru: jeli tak, to kliknij ikon Time Configuration
i wydu film, zwikszajc odpowiednio warto parametru
End Time (numer ostatniej klatki). Jeli za pusta scena jest
wywietlana zbyt dugo po znikniciu pajacyka, skró film.
W naszej przykadowej scenie Pinokio znika z kadru w klatce 370.,
a ostatni klatk filmu bdzie ta z numerem 390.
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Te ostatnie dwadziecia klatek wykorzystamy, by rzuci ostatnie spojrzenie na wrók. Mona w tym celu ustawi w scenie kolejn kamer, nakrci krótk sekwencj, a potem zmontowa je w Video Post
(patrz wiczenie 4.26), lecz prociej bdzie przemieci t kamer,
która jest ju obecna w scenie. Tym razem jednak animacja kamery
nie bdzie mie formy agodnego najazdu, lecz ostrego cicia  przy
okazji dowiesz si, jak animowa nage zmiany w scenie, czy to dotyczce transformacji, czy parametrów modyfikatorów. Metoda, jak
poznasz, nadaje si do kadej cieki z przypisanym domylnym kontrolerem animacji. Trzeba bdzie te animowa kilka drobnych drugoplanowych akcji, to ju jednak bdzie cakiem proste.

Ko cowe poprawki,
rendering i monta filmu
Zaczniemy od wprowadzenia cicia (skokowego przemieszczenia
kamery) i animacji paru drobnych akcji uzupeniajcych, jak np. obrót
wróki spogldajcej w lad za Pinokiem.
 W I C Z E N I E

4.24

Przemieszczenie kamery i akcje uzupeniajce

1. Wywietl lub odmro warstwy z komnat i wrók w oknie

menedera warstw
. Przejd do panelu Display
. Animacja
postaci typu Biped zostaa ukoczona, moesz wic ukry koci,
wczajc opcj Bone Objects w rolecie Hide By Category. Jeli
w Twojej scenie ukryte byy wiata i kamery, tj. opcje Cameras
i Lights w rolecie Hide By Category byy wczone, to wywietl
je teraz.
2. Zaznacz obiekt pomocniczy otaczajcy posta wróki, czyli
obiekt Dummy wróka pooenie. Nie moesz go przemieci
narzdziem Move (o jego pooeniu decyduje kontroler Path),
lecz moesz go dowolnie obraca .
3. Przejd do pocztkowego ujcia tego filmu, czyli do klatki 120.
Wcinij przycisk AutoKey.
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4. Przesuwaj stopniowo suwak czasu w prawo, obserwujc rozwój

akcji na ekranie. Zatrzymuj si w wanych Twym zdaniem
momentach i narzdziem Rotate (E) obracaj obiekt Dummy tak,
by wróka wydawaa si reagowa na ruchy Pinokia (np. odwrócia
si, by zobaczy , dokd idzie). Nie twórz zbyt wielu kluczy,
bo ruch nie bdzie gadki. Z drugiej strony, nie wygadzaj go
przesadnie; wróka nie jest mechanizmem zegarowym, by obraca
si za Pinokiem równiutko jak cignita za sznurek!
Gdyby bya, to zamiast kluczowa jej obroty rcznie, lepiej byoby uy
kontrolera Look At, który wymusza obracanie si obiektu w lad
za innym, wskazanym obiektem. Uycie kontrolera Look At dla cieki
obrotu (Rotation) jest równie proste jak uycie kontrolera Path dla cieki
pooenia (Position), tylko zamiast wskazywa ciek, trzeba wskaza
obiekt „docelowy”.
5. Gdy zakoczysz animowanie obrotów wróki (nie zapomnij

wyczy trybu AutoKey, gdy go ju nie bdziesz potrzebowa ),
zaznacz obiekt sukienka, przejd do parametrów modyfikatora
Cloth w panelu Modify i nacinij przycisk Simulate. Odczekaj,
a zachowanie tkaniny zostanie obliczone.
6. Przesu suwak czasu i zastanów si nad dodaniem jakich
drobnych akcji, by scena nie wygldaa martwo; moe to by
np. powolne przymykanie si okiennic lub stopniowe przygasanie
bkitnego wiata w miar oddalania si Pinokia. Moesz te
skorygowa ustawienia emitera PCloud, by w czasie jego
przebudzenia w powietrzu wirowao jeszcze nieco arzcych
si czstek.
7. Przejd do klatki, w której Pinokio zdy ju znikn z kadru.

Tu chcemy wprowadzi cicie (w naszej przykadowej scenie
jest to klatka 370.).
8. Wcz tryb AutoKey.
9. Wcinij H i zaznacz cel drugiej kamery, Camera002.Target.

Wycentruj go na postaci wróki.
10. Zaznacz sam kamer i przemie j tak, by uzyska dobry

widok na unoszc si w powietrzu wrók (rysunek 4.56).
Wycz AutoKey.
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Rysunek 4.56. Zblienie kamery
11. Zaznacz naraz i kamer, i jej cel (obiekty: Camera002

u dou ekranu,
i Camera002.Target), po czym kliknij ikon
by wywietli okno cieek (Trackbar). Krzywe animacji
zaznaczonych obiektów wznosz si agodnie od dalekiej klatki 0.
do klatki 380., w której utworzylimy klucze, tak jak pokazuje
górna cz rysunku 4.57.

Rysunek 4.57. Skokowa zmiana wartoci w ciece animacji
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12. Zaznacz wszystkie klucze z klatki 370., rysujc wokó nich

ramk zaznaczenia (nanizane na wykres kwadraciki powinny
przybra biay kolor).
13. Kliknij ikon skokowej zmiany, Step
, w pasku narzdziowym
okna Trackbar. Teraz zmiana pooenia bdzie naga (rysunek 4.57
u dou).
Jeeli klikniesz klucz prawym przyciskiem, to w wywietlonym okienku
z jego parametrami bdziesz móg wybra sposób interpolacji wartoci
(skokowy, liniowy itp.) niezalenie po obu stronach klucza, korzystajc
z ikonowych menu In oraz Out.
14. Uaktywnij okno Camera002 i odtwórz animacj (Play). Sprawd ,

czy nie wystpuj bdy. Dla pewnoci moesz wykona szybki
roboczy rendering co drugiej lub co trzeciej klatki do pliku AVI
(wcz opcj Active Time Segment w oknie Render Setup i ustaw
parametr Every Nth Frame na 2, a uzyskasz dwukrotnie
przyspieszony podgld).
15. Zapisz plik animacja_biped03.max w jego obecnym stanie.
To ju jego finalna wersja, ta, któr bdziemy renderowa
ostatecznie.
 W I C Z E N I E

4.25

Ko cowy rendering animacji

1. Wcinij F10. Upewnij si, e ustawiona jest wysoka jako

renderingu, z wczonymi opcjami Effects i Atmospherics. Ustaw
szeroko i wysoko obrazu (w pikselach) w polu Output Size
na niezbyt due wartoci, np. 400×300 pikseli. Oczywicie
moesz zdecydowa si na wiksz rozdzielczo , musisz si
jednak wtedy liczy z wikszym rozmiarem wynikowego
pliku AVI.
2. W zakadce Common okna Render Scene zarzd rendering
wszystkich uj animacji, wybierajc opcj Active Time Segment
i ustawiajc parametr Every Nth Frame na 1 (rysunek 4.58).
Przewi okno, by wywietli pole Render Output. Kliknij
przycisk Files i odszukaj katalog przeznaczony na zrenderowane
obrazy (moesz skorzysta z domylnego katalogu renderoutput
Maksa). Wpisz nazw pliku, np. pinokio, i wybierz  to moe
Ci si wyda troch dziwne  format TIFF.
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Rysunek 4.58. Rendering do pliku
Na potrzeby czasochonnego ko cowego renderingu zawsze wybieraj
format graficzny z bezstratn kompresj, przeznaczony do przechowywania
POJEDYNCZYCH obrazów, taki jak TIFF. Max renderuje wtedy kolejne
klatki filmu jako osobne obrazki i odpowiednio je numeruje. Tak
przygotowan sekwencj obrazów atwiej jest podda pó niejszej obróbce,
mona z nich te — bez koniecznoci powtarzania renderingu —
przygotowa kilka rónych wersji pliku AVI, rónicych si stopniem
kompresji lub rozdzielczoci. Poza tym w razie nagego wyczenia
prdu nie tracimy wszystkiego, tylko najwyej jedn niezapisan klatk,
od której mona potem wznowi obliczenia.
3. Kliknij Render i zaplanuj sobie jakie zajcie na najbliszych

kilkadziesit minut. Obrazki bd si w tym czasie jeden
po drugim pojawia we wskazanym katalogu (rysunek 4.59).
Ponumerowanym plikom graficznym generowanym przez Maksa czsto
towarzyszy dodatkowy plik IFL (Image File List) zawierajcy ich list
(zostanie on utworzony w chwili, gdy pierwszy raz spróbujesz otworzy
tak sekwencj w Maksie). Dziki plikowi IFL Max potrafi korzysta z wielu
plików graficznych, jakby to by pojedynczy plik animacji.
4. Otwórz z kolei finalny plik z poprzedni scen, czyli

animacja04.max, i zrenderuj go w taki sam sposób, wpisujc
tylko inn nazw wynikowego pliku TIFF (np. wróka.tif).
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Rysunek 4.59. Cz zrenderowanej sekwencji obrazów

Pozosta ju tylko monta, który moe zosta wykonany w dowolnym
pliku, poniewa wszystkie potrzebne materiay zostay z góry przygotowane. Poczymy je w jedn cao w oknie Video Post.
W oknie Video Post mona nie tylko dokonywa montau materiau
filmowego, lecz równie wprowadza liczne dodatkowe efekty i pynne
przejcia midzy ujciami. Mona tu równie nakada na siebie obrazy
(animowane lub statyczne) warstwowo. Moliwoci Maksa w tym
wzgldzie nie dorównuj moliwociom wyspecjalizowanych programów
do postprodukcji, takich jak After Effects, ale s cakiem poka ne.
 W I C Z E N I E

4.26

czenie sekwencji filmowych w Video Post

1. Utwórz nowy, pusty plik i ustaw odpowiednio parametr Frame

Rate:FPS w oknie Time Configuration. Zawarto sceny jest
dla nas w tej chwili nieistotna, jednak wane jest tempo
odtwarzania filmu.
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2. Wybierz polecenie Rendering/Video Post („post” to skrót od

postprodukcji, co oznacza cao dziaa dokonywanych
pomidzy nakrceniem materiau filmowego a uzyskaniem
gotowego, zmontowanego i zaopatrzonego we wszystkie efekty
filmu). Na ekranie pojawi si okno Video Post, na razie niemal
puste. Znajduje si w nim tylko pozycja Queue, co oznacza
kolejk renderingu. Do tej kolejki bdziemy docza kolejne
zdarzenia (ang. events), wejciowe i wyjciowe. Zdarzenia
wejciowe to materiay, które chcemy wykorzysta w filmie.
Moe to by sekwencja obrazów, pojedynczy obraz, plik filmowy,
nagranie z kamery wideo albo scena zawarta w danym pliku .max.
Zdarzeniem wyjciowym jest po prostu to, co chcemy uzyska
na wyjciu  w tym przypadku bdzie to finalny plik AVI.
3. Kliknij ikon Add Image Input Event w pasku narzdziowym
okna Video Post, oznaczon kókiem na rysunku 4.60. Nastpnie
kliknij przycisk Files w wywietlonym oknie Add Image Input
Event.

Rysunek 4.60. Dodawanie zdarzenia Image Input
4. W wywietlonym oknie wyboru pliku otwórz katalog, w którym

zapisae zrenderowane sekwencje TIFF. Zaznacz pierwszy
obraz z serii „wróka…” (plik wróka0000.tif) i zaznacz opcj
Sequence w dolnej czci okna. Kliknij Open (Otwórz). Kolejne
wywietlone okienko dotyczy bdzie parametrów tworzonego
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pliku IFL z list obrazów. Kliknij OK, gdy domylne ustawienia
s odpowiednie (rysunek 4.61). Zamknij okno Add Image Input
Event, które pozostao otwarte w tle.

Rysunek 4.61. Otwieranie sekwencji obrazów TIFF
5. Przyjrzyj si zawartoci okna Video Post. Nowe zdarzenie,

wróka0000.ifl, wywietlane jest jako pasek po lewej stronie
okna. Dugo paska symbolizuje czas trwania zdarzenia;
kliknij ikon dopasowania powikszenia (Zoom Extents)
w dolnej czci okna, jeli nie widzisz paska w caoci.
6. Ponownie kliknij ikon Add Image Input Event i zaimportuj drug
sekwencj obrazów TIFF, zaczynajc od obrazu pinokio0120.tif.
Zanim zamkniesz okno Add Image Input Event, ustaw w nim
pocztek tego zdarzenia (VP Start Time) na 121, a koniec (VP End
Time) na 121 + dugo Twojej sekwencji „pinokio…” (w naszym
przykadzie jest to 390, jak na rysunku 4.62).W ten sposób pasek
drugiego zdarzenia bdzie zaczyna si jedn klatk po tej, w której
pierwsze zdarzenie si koczy. Uyj ikony Zoom Extents,
by wywietli ca zawarto okna Video Post.
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Rysunek 4.62. Dodawanie drugiego zdarzenia Image Input Event
7. Kliknij ikon Add Image Output Event, oznaczon kókiem na

rysunku 4.63, by doda do kolejki zdarzenie wyjciowe. Kliknij
przycisk Files w wywietlonym oknie Add Image Output Event.
Zauwa, e domylna dugo zdarzenia wyjciowego odpowiada
czasowi trwania caej kolejki renderingu (w naszym przykadzie
VP Start Time to 0, a VP End Time to 390), jest wic odpowiednia.
8. W oknie wyboru plików przejd do katalogu, w którym chcesz
ulokowa finalny plik AVI, nadaj plikowi nazw i wybierz
format AVI z rozwijanej listy. W kolejnym okienku moesz ustali
parametry kompresji. Zacznij od wypróbowania domylnych;
jeli oka si nieodpowiednie, bdziesz móg zawsze je zmieni
(rysunek 4.64).
9. Kolejka w oknie Video Post skada si teraz z trzech pozycji i jest
gotowa do zrenderowania. Kliknij ikon z biegncym ludzikiem,
oznaczon kókiem na rysunku 4.65, po czym sprawd ustawienia
w wywietlonym oknie Execute Video Post. Sprawd , czy
zaznaczona jest opcja Range i czy podany obok zakres klatek
jest waciwy. Ustaw rozdzielczo obrazu w polu Output Size
(w naszym przykadzie 400u300 pikseli), a potem nacinij
przycisk Render. Rendering przebiega tak szybko, e podgld
postpu prac oglda si jak filmik puszczany w nieco zwolnionym
tempie.
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Rysunek 4.63. Dodawanie zdarzenia wyjciowego (Image Output Event)

Rysunek 4.64. Wyjciowy plik AVI
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Korzystajc z okna Execute Video Post, moesz z atwoci uzyska
pomniejszon wersj swojego filmu; wystarczy ustawi nisze wartoci
parametrów Width oraz Height w polu Output Size. Uwaaj jednak
z powikszaniem ich w stosunku do pierwotnej wielkoci. Video Post
zwyczajnie przeskaluje zaimportowan sekwencj obrazów, a to oznacza
utrat ostroci.

Rysunek 4.65. Realizowanie kolejki Video Post
10. Odszukaj na dysku zapisany plik AVI i obejrzyj go. Jeli jest

zbyt mocno skompresowany, tak e obraz wyra nie straci na
jakoci, lub przeciwnie  jeli kompresja jest niedostateczna,
tak e kocowy plik przekroczy wyznaczony przez Ciebie limit
wielkoci, wró do okna Video Post i edytuj parametry zdarzenia
wyjciowego. Zaznacz je w kolejce renderingu i kliknij ikon
Edit Output Image Event, a nastpnie kliknij przycisk Setup
w wywietlonym oknie z parametrami. Na ekranie ponownie
pojawi si okienko z ustawieniami kompresji pliku AVI.
Oczywicie bdziesz musia jeszcze raz zrenderowa kolejk,
klikajc ikon Execute Video Post, lecz nie trwa to przecie dugo.

Gotowe  zrobie wasny animowany film i poznae podstawowe narzdzia programu 3ds Max 2012.
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