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Idéen med disse femten tutorials eller øvelser er at de skal tjene som
en slags fri leg i forhold til Bryce. Vi har i det indledende materiale,
som er er en forudsætning for dette, gjort os umage for at beskrive
de aspekter som er vigtige for at man som bruger får den nødvendige
forståelse for programmet og de nødvendige arbejdsrutiner. Nogle
øvelser skal især demonstrere nogle tekniske pointer, medens andre
skal inspirere til kreative ekskursioner i Bryce-land.
Sværhedsgraden er forskellig og mulighederne for at man undervejs
beslutter sig for at gå i en helt anden retning er bestemt tilstede. Vi
har i beskrivelserne bestræbt os på at markere og forklare alle de
punkter hvor vi selv eller vore testpersoner løb ind i vanskeligheder,
men generelt gælder det, at man skal have en fornuftig erfaring fra
brugerfladen (kameraet, objekterne og måden de håndteres på) for
at få et rimeligt udbytte.
Vi har altovervejende benyttet danske betegnelser og udtryk på
nær de steder hvor vi ikke har gjort det i indledningen. Vi mener
principielt at et solidt kendskab til engelsk er en nødvendig del af
forudsætningerne for at få glæde af et program som dette. Samtidig
mener vi egentlig ikke at mere eller mindre fantasifulde danske oversættelser i sig selv er en hjælp for nybegynderen.
Den endelige pdf-fil er kommet til at fylde noget mere end oprindelig forventet (i megabyte, altså), men vi har foretrukket denne løsning for at sikre at eventuelle udskrifter kommer til at se godt ud og
72dpi versionen fylder alligevel ikke så meget mindre at det gør
noget.
Klaus Johansen og Bodil Pilgaard Toft, Nyborg, 20. November 2007
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en skærm i en skærm i en skærm
I denne øvelse kreeres en prinitiv model af en computerskærm ved
hjælp af en tilpasset kasse der udgør rammen, og en anden, lidt
mindre, der udgør ”skærmen”. Inden man går i gang, skal man lave
et skærmdump (PRINTSCREEN) og via sin billedbehandler gemme
bitmapbilledet i bmp-format. Efterfølgende benyttes billedet som
tekstur i materiale laboratoriet.
For at få de rigtige dimensioner i billedet skal du give bryce-objektet
samme relative størrelse som din skærm. I dette tilfælde er udgangspunktet et bitmapbillede på 1024x768 pixels. Bryce-objektet har fået
størrelsen 102,4x76,8x2 bryce units. Kassen der skal udgøre rammen
skal derfor være lidt større – f.eks. 122,4x80,8x5.
Når du skal flytte den inderste kasse frem, skal du markere den ved
at trykke TABULATOR-tasten indtil den er markeret! Den skal ikke
flyttes ret meget, så brug ALT+PILTAST og PAGEUP!
På denne måde kan du indsætte et hvilket som helst bitmapbillede
som tekstur på et bryce-objekt. Mulighederne er store og venter bare
på at du eksperimenterer idere.
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Figur 1: Tilpas en kasse som vist her.

Figur 2: Tilpas en ny kasse som vist her.
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Figur 3: Marker den første kasse og flyt den lidt frem og op med ALT+PILT.

Figur 4: Det renderede billede skulle se sådan her ud.
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Figur 5: Klik M og klik først 1 og derefter 2 (Image Editor).

Figur 6: Klik som vist.
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Figur 7: Klik til højre for det enlige billede.

Figur 8: Indsæt det ønskede billede af afslut med ENTER.
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Figur 9: Klik som vist og vælg som vist.

Figur 10: Vælg en god indstilling og render billedet.
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Figur 11: Skift til topvisning og tilføj et lysspot. Placer det som vist.

Figur 12: Skift til directorvisning og drej spotten til den peger på billedet.
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Figur 13: Træk spotten lidt bagud og sænk den lidt.

Figur 14: Resultatet, nu med spot på.
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et futuristisk bygningskompleks

Denne øvelse går ud på at bygge en struktur op ved hjælp af kasser
som flyttes rundt udenlukkende ved brug af tastaturet. Når kasserne
er placeret, vælges en passende tekstur. Bagefter kan der eksperimenteres med alternative atmosfærer, kameravinkler og der kan
eventuelt puttes yderligere objekter ind i billedet.
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Figur 15: Åbn Bryce og klik en KASSE to gange!

Figur 16: Tryk PIL VENSTRE fire gange for at flytte nr. 2 kassen.
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Figur 17: Klik en ny KASSE og tryk PAGEUP 4 gange!

Figur 18: Klik en ny KASSE og tryk PIL HØJRE 4 gange!
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Figur 19: Hold SHIFT nede og markér de tre andre kasser ved at klikke dem

Figur 20: Klik M for at komme til MATERIALE LABORATORIET.
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Figur 21: Vælg en tekstur som minder om et bygningskompleks. ENTER.

Figur 22: Brug TRACKBALL'en til at finde en god kameravinkel.
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Figur 23: Render billedet og tilføj selv flere detaljer.

TIPS: Hvis man vil undgå den iøjnefaldende regelmæssighed i
teksturen, kan man vælge kasserne enkeltvis og f.eks. spejlvende
teksturen. Prøv at skifte en eller flere kasser ud med cylindere. Prøv
at ændre på solens placering.
Om at flytte objekter med tastaturet: ét tryk på en tast svarer til
5,12 bryce unit. Man skal altså trykke fire gange for at placere et
objekt ved siden af sig selv. Det samme gælder for PageUp/Down.
Finjustering kan man foretage ved at kombinere med ALT-tasten.
Holder man den nede samtidig med at man trykker PIL-tasterne, svarer det til at bevæge objektet 0,08 bryce unit. Det er normalt nødvendigt at zoome ind mindst tre gange for at kunne se resultatet.
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booleanske operationer

Som udgangspunkt er alle objekter i Bryce neutrale. Hvis man tager
to objekter og gør det ene positivt og det andet negativt og til slut
slår dem sammen til ét objekt ved at gruppere dem, bliver resultatet
et objekt hvor det negative objekt bliver trukket fra det positive. Det
vil sige at kuglen laver et hul i kassen. Det kan lyde temmelig abstrakt, men det hjælper på forståelsen at lave denne øvelse.
En anden mulighed er intersection der fungerer på den måde at det
ene objekt defineres som positivt, det andet som intersection. Når de
to objekter grupperes resulterer det i et nyt objekt som udelukkende
består af de fælles elementer. Er det forvirrende? Prøv at gennemgå
øvelsen nogle gange i forskellige variationer, så vil det garanteret
hjælpe på forståelsen.
I praksis benyttes denne teknik til at opbygge komplekse objeter ved
diverse kombinationer med andre objekter.
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Figur 24: Klik KASSE + KUGLE og tryk PAGEUP to gange. Farv kuglen RØD.

Figur 25: Klik A og vælg NEGATIVE og Transfer Material. ENTER.
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Figur 26: Markér kassen, klik A og vælg NEGATIVE. ENTER.

Figur 27: SHIFT+KLIK kassen og klik G for at gruppere objekterne.
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Figur 28: Find en god kameravinkel og RENDER billedet:

Figur 29: +KASSE -KUGLE = kuglerundt hul i kassen!
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fra bjerg til labyrint på få minutter

Hent først en pakke med bitmapfiler til brug i projektet:
http://bryce.bibliomanen.dk/download/labyrinter.zip
Pak filerne ud i Content-mappen i din Bryce-installation.
Start Bryce!
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Figur 30: Klik et bjerg ned, klik E --> terrain laboratoriet

Figur 31: Klik den blå knap til venstre for NEW. Klik fanebladet PICTURES.
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Figur 32: Klik LOAD og vælg billede LABYRINT i ÅBN FIL-menuen

Figur 33: Klik COPY og klik PASTE. Klik APPLY, afslut med OK/ENTER.
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Figur 34: Tryk PAGEDOWN tre-fire gange nu.

Figur 35: Bliv ved til resultatet passer dig.
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Figur 36: Brug TRACKBALL’en til at finde den rigtige kamerainstilling.

Figur 37: Render billedet og bliv kreativ på egen hånd.

25

multi-replikering: 1

Replikering betyder gentagelse og multi-replication er en af de meget
smarte og arbejdsbesparende funktioner der er indbygget i Bryce. I
praksis betyder det at man som udgangspunkt kan nøjes med at lave
et enkelt objekt og så få det gentaget i det uendelige, vel at mærke
på den placering man måtte ønske. Det giver en masse muligheder
for at oprette mere komplekse objekter på baggrund af de forhåndenværende primitiver.
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Figur 38: Klik en KASSE og gå til EDIT/Multi-replication.

Figur 39: Resultatet er en ottekantet konstruktion.
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Figur 40: Nu med grøn baggrund for tydelighedens skyld.

Figur 41: Gruppér obejketet og vælg disse indstillinger.
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Figur 42: Og fortsæt med disse.

Figur 43: Resultatet er to snorlige rækker.
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Figur 44: Og med denne indstilling bliver resultatet

Figur 45: En søjle midt i det hele.
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søjle-øvelsen/multi-replikering: 2

Figur 46: placer en cylinder og vælg de viste indstillinger

Figur 47: kopier cylinderen og vælg disse indstillinger for kopien

Brug PageDown til at placere kopien i bunden af søjlen:
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Figur 48: lav en kopi af foden og placer den i toppen med PageUp – slut af
med at gruppere alle tre objekter

Figur 49: prøv så at rendere billedet - så langt, så godt
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Figur 50: skift kameravisning til TOP

Figur 51: placer søjlen som vist med PilNed

I egenskaber for objektet vælges Show object handle (det kan ses
som en lille grøn prik midt i objektet). Træk prikken til midten af det
kvadratiske mønster der danner baggrunden.
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Figur 52: Object handle placeret korrekt.

Figur 53: 11 nye søjler som placeres med 30 graders mellemrum.

I menuen Edit vælges Multi-Replicate og disse indstillinger.
Eftersom søjlerne gerne skulle danne en cirkel (og vi allerede har én),
vælges yderligere 11 kopier og for at få dem placeret korrekt i forhold
til udgangspunktet, skal hver enkelt roteres 30 grader (1 + 11 = 12
gange 30 = 360 grader). Det færdige resultat skulle gerne lige det
næste billede.
Hvis resultatet ikke er helt perfekt kan det skyldes at du ikke har
ramt centrum helt præcist. Brug eventuelt zoom-funktionen (+tasten
på det nummeriske tastatur) indtil du rammer det rigtige punkt.

34

Figur 54: én original og 11 kopier placeret i en cirkel

Det er en god idé på dette tidspunkt at gruppere alle søjlerne. Hvis
du skal afmarkere bunden, gøres det ved at holde SHIFT nede og
klikke på den en enkelt gang.
Prøv også at skifte mellem forskellige kameravisninger for at få en
fornemmelse af hvordan det færdige resultat tager sig ud lige her og
nu.
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Figur 55: så kom vi så langt

Figur 56: begyndelsen til et tag

Placer en almindelig cylinder og vælg de viste indstillinger så den
kommer til at dække hele området (og huske at markere Positive!).
Skift visning til Front og brug PageUp til at placere taget oven på
søjerne (der må gerne være en smule overlap). Resultatet:
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Figur 57: Brug en sidevisning og ALT+PAGEDOWN til præcis placering.

Figur 58: Resultatet i let forvrænget persoektiv.
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Figur 59: Brug BOOLEAN-metoden til at skære hul i taget.

Figur 60: Effekten er først synlig når de to objekter grupperes.
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Figur 61: Nu med hul i taget.

Figur 62: Dragon Air sky preset
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TIPS: Det kan være en god idé at gemme dokumentet første gang
efter at den originale søjle er færdig (så er den der hvis du skulle få
brug for den igen). (Kildefilerne er gemt i versioner som svarer til de
fem renderede billeder vist på siderne i det foregående).
Du kan eventuelt arbejde videre og f.eks. forsyne templet med en fod
som vist i det sidste billedeksempel (den består i al sin enkelhed af
tre skivede cylindere med forskellig radius hvorefter resten af modellen er hævet en smule).

Figur 63: To runde plader bliver til en nydelig fod.
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synlige lysstråler

I denne øvelse skal du først konstruere en kulisse der danner rammen om selve billedet. Den består af to vægge og et tag. Dernæst
bruges boolean-metoden til at lave et vindue i en af væggene. For
effekten skyld er der i dette eksempel lavet et kors ved at tilpasse to
primitiver, men det er ikke strengt nødvendigt.
Dernæst placeres en konisk lyskilde hvor højden er halveret, udenfor
vinduet så den peger ned mod det og lyser igennen det.
Alt efter valg af atmosfære og indstillinger af lyskilden er der mange
mulige resultater (det nedenstående er blot resultatet af de her
valgt). Man kunne f.eks. vælge at placere en almindelig lyskilde inde i
rummet i nærheden af det fjerneste hjørne for på den måde at
antyde hvor væggene befinder sig (men det kræver at lysstyrken
reduceres til næsten ingenting). Eksperimenter!
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Figur 64: Start med at lave en konstruktion i stil med denne.

Figur 65: To vægge, et tag og et vindue efter boolean-metoden.
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Figur 66: Zoom ind med kameraet og vælg en god atmosfære.

Figur 67: For stemningens skyld et kors i vinduet.
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Figur 68: Placer et spotlight lidt skråt udenfor vinduet.

Figur 69: Så lyset falder fra nogenlunde denne vinkel.
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Figur 70: Resultatet er tydeligt men der mangler noget endnu.

Figur 71: Åbn Sky lab og vælg Disable sunlight.
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Figur 72: Klik E og vælg disse indstillinger.

Figur 73: Resultatet.
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animation: 1
Bryce er ikke et egentlig animationsprogram, men det er muligt at
animere et eller flere objekter og på den måde tilføje produktet en
fjerde dimension. Denne øvelse demonstrer hvorledes man får et
enkelt objekt til at bevæge sig. I en efterfølgende øvelse demonstreres hvorledes kamaraet kan animeres så man får mulighed for at
bevæge sig rundt i sin bryce-verden.
Bryce benytter de samme principper som stort set alle andre programmer: en tidslinie (timeline), key frames osv. På den måde er det
en nem og overskuelig måde at lære de grundlæggende færdigheder
inden man giver sig i kast med mere avancerede programmer.
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Figur 74: Klik som vist og vælg som vist.

Figur 75: Flyt rumskabinet bagud med PILOP.
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Figur 76: Kilk den lille trekant på den nederste værktøjslinie og vælg her.

Figur 77: Klik File/Animation Setup og vælg disse indstillinger.
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CHECKLISTE:
Når du starter på en animation skal du først gennemgå disse punkter:
1. File/Animation Setup (hvor du definerer længden af din animation og antallet af frames (vælg 25 hvis du vil undgå at filmen
hakker i det). I vores tilfælde ender vi med 250 frames fordelt
på ti sekunder. Det vil sige, at Bryce skal rendere i alt 250 bitmapbilleder der så til sidst sættes sammen og bliver til en filmsekvens i det format du vælger. Til slut klikkes den lille trekant
i menuen og du vælger TickerMarks/Second.
2. Skalér tidslinien. Nederst til højre, lige over selve tidslinien er
en serie små grå blokke. Tag fat i dem med musen og træk
indtil du kan se hele tidslinien på skærmen.
3. Husk at vælge Auto-key fra!
4. Husk at starte med at lave en Start-keyframe.

1.
2.
3.
4.

På tidslinien frem til næste keyframe (dvs. næste sekund)
Bevæg objektet
Sæt en keyframe.
Gentag punkt 1-2-3 indtil du er ved vejs ende. Når du er der
kan du afspille animationen og se din wireframe bevæge sig
hen over skærmen.

Figur 78: Add start key frame!
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Figur 79: Rumskibet er langsomt ved at lette.

Figur 80: Klik File/Render Animation Settings og vær tålmodig.
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Figur 81: Mens animationen renderer kan man løbende følge med og som
regel nå at lave sig en kop kaffe.

NOTER:
Vær opmærksom på at rendering af animationer kan tage meget lang
tid! Især skal du være opmærksom på at komplekse teksturer og lyssætninger koster renderingstid. Inden du går i gang med at rendere
en sekvens, så render et enkelt billede og læg mærke til hvor lang tid
det tager. Er renderingstiden f.eks. 3 minutter betyder det, at en sekvens på 10 sekunder af 25 billedrammer vil tage 250x3 minutter
eller 12½ time!
Derfor vælger man typisk at splitte sin film op i flere små sekvenser
af mellem 5 og 10 sekunders varighed. Efterfølgende kan man så
sætte stumperne sammen i et videoredigeringsprogram.
Skal man rendere en tung animation er det muligt at koble flere computere sammen via et netværk og på den måde forøge maskinkraften
og dermed reducere tidsforbruget, men det kræver at man kan finde
ud af at sætte maskinerne og programmet op til det.
De færdigrenderede animationer fylder også en del. Denne lille film
fylder f.eks. 198MB i almindeligt avi-format.
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hemmeligheden bag billedobjekter

Bryce’s todimensionelle billedobjekter er i virkeligheden blot en
meget tund plade som det er muligt at anbringe en tekstur på (typisk
i form af et bitmapbillede). Teknikken er velkendt fra mange spil og
simulatorer hvor man på denne måde kan skabe f.eks. træer der lidt
på afstand ser meget realistiske ud, men som i virkeligheden blot er
todimensionelle billeder roteret omkring en akse.
For at opnå denne effekt er det nødvendigt at splitte bitmapbilledet
op i to dele: selve billedet og den del af billedet (typisk baggrunden)
som man ikke skal kunne se. Forarbejdet kan gøres i et hvilket som
helst billedbehandlingsprogram der kan arbejde med lag og forklares
ikke yderligere her (læs i stedet appendiks … hvis du er i tvivl).

Ovenfor et eksempel på et billede hvor baggrunden er fritskrabet og
bagefter gemt som et selvstændigt billede, også kaldet en maske.
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Figur 82: Klik BILLEDOBJEKT på værktøjslinien.

Figur 83: Klik til højre for leonardo-figuren.

54

Figur 84: Indsæt dit billede og klik LOAD som vist.

Figur 85: Når masken er indsat bliver baggrunden usynlig.
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Figur 86: Find en god indstilling for kameraet og solen.

Figur 87: Prøv nu at bruge Multi-Replicate med disse indstillinger.

56

Figur 88:

Figur 89: Resultatet af multireplikeringen.

57

Figur 90: De to bitmapfiler der tilsammen

Figur 91: resulterer i dette billede.
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3d-tekst

Man kan lave et 3d-tekst-banner i Bryce ved at kombinere latticeobjektet med et passende bitmapbillede (som f.eks. dette). Selve
proceduren minder mig om terræn-objekter (se fra bjerg til labyrint
på få minutter), men latice-objektet er anderledes på nogle punkter
så det er nødvendigt at følge proceduren nøjagtigt som den er beskrevet i det følgende.

Man opnår de bedste resultater med kvadratiske billeder som dette.
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Figur 92: Klik et LATTICE-objekt og klik E.

Figur 93: Klik NEW og klik fanebladet PICTURES.
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Figur 94: Klik LOAD og vælg billede. Klik COPY og klik PASTE.

Figur 95: Klik her for undermenu.
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Figur 96: Træk skyderen fra TOP til BUND og derefter fra BUND til TOP.

Figur 97: Det færdigmanipulerede objekt.
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Figur 98: Rotér objektet og angiv en mindre Y-værdi (her 5 f.eks.).

Figur 99: Suppleret med en smallere kopi.
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Figur 100: Man kan godt blive lidt træt at bryce-grå objekter…

Figur 101: så her er der kommet lidt farver på.
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objekter i bryce
Bryce kan importere en række standardfilformater via File/Import
Object-proceduren. Importerede objekter kan opføre sig forskelligt alt
efter hvilke program de oprindelig er eksporteret fra (og hvilken version af programmet der var tale om). Størrelsen af importerede
objekter kan variere en del (størrelse er i det hele taget et relativt
begreb i 3d-sammenhæng).
I dette tilfælde importeres en reol som er produceret i open sourceprogrammet Wings3D og eksporteret derfra i obj-format. De eneste
umiddelbare problemer er objektets farve (som ikke er oversat helt
korrekt) og dets placering (det svæver en halv snes bryce-units oppe
i luften), men det er ikke det store problem at rette op på.
Der findes mange stedet på nettet hvor det er muligt at downloade
gratis modeller i diverse formater til brug i Bryce. Kvaliteten kan svinge en del, men ind imellem kan man falde over ting af professionel
kvalitet og det kan være en god idé at bygge en lille samling op –
man ved aldrig hvornår man står og skal bruge en model af et fjernsyn eller en cykel eller en…
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Figur 102: Importer objekter i Bryce.

Figur 103: Klik E og klik SMOOTHE.
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Figur 104: Reolen svæver stadig lidt over jorden.

Figur 105: Zoom i højrevisning og sænk reolen med ALT+PAGEDOWN.
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Figur 106: Importeret objekt nummer 2, en lille mannikin.

Figur 107: Zoom ind og placer på hylden med ALT+PAGEDOWN.
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Figur 108: Reolen med reolfarve og et fint lille stemningsbillede.
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simple billeder er tit de bedste

Man skal ikke lade sig dupere af garvede brycianeres superdetaljerede billeder. Det er muligt med enkle midler at skabe gode og effektfulde billeder alene ved brug af de grundlæggende værktøjer: et eller
flere objekter suppleret med den rette, stemningsskabende atmosfære. Som øvelse er det en vældig god idé at lave en hel serie billeder med samme udgangspunkt, men med forskellige atmosfære- og
lyssætninger. Gem dem til senere referencebrug. Hvis du savner
noget at vælge imellem, så besøg renderosity.com, registrer dig som
bruger (det er en forudsætning for at kunne downloade) og gå på
jagt i bryce-sektioner – der er meget at vælge imellem.
I billedet herunder er yderligere tilføjet et spotlight for at skabe
endnu mere stemning:
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Figur 109: Hold SHIFT nede og klik en kasse, det giver den smalle version.

Figur 110: Gør den lidt smallere og ryk den bagud (3xPILVENSTRE).
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Figur 111: Klik SKY&FOG-trekanten og vælg en passende atmosfære.

Figur 112: The Sentinel fra 'Rumrejsen 2001'.
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et hul i jorden

Denne øvelse er en variation af booleanske primitiver men med et lidt
andet resultat. Hvis man ønsker at lave et landskabsbillede med en
sø midt i det hele, skal man gøre som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gøre jordplanet positivt
klikke et bjerg ned på scenen
cirka fordoble størrelsen (alt efter hvor stor søen skal være)
rotere det 180 grader
sænke det indtil det næsten rører jordplanet
gøre det negativt
gruppere det med jordplanet
klikke et vandplan ned på scenen (vælg volume!)
sænke det så man tydeligt kan se søbredden

Til slut findes en passende farve eller tekstur til overfladen og der
vælges en god kamerainstilling:
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Figur 113: Begynd med at gøre grunden POSITIV.

Figur 114: Klik et BJERG og gør det cirka dobbelt så stort.
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Figur 115: Gør det NEGATIVT og rotér det 180 grader.

Figur 116: Sænk det indtil det næsten når overfladen.
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Figur 117: Gruppér BJERG og OVERFLADE.

Figur 118: Resultat = et hul i jorden
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bryce-panorama
Det kan godt lade sig gøre at rendere panoramabilleder i Bryce, men
det er en besværlig og ikke helt nem proces. Heldigvis findes der et
godt alternativ hvor man kan nøjes med at fremstille en serie enkeltbilleder i Bryce, sætte dem sammen i sit billedbehandlingsprogram og
vha. programmet Pano2QTVR eksportere billederne som en quicktime
movie. Her ses et eksempel på fire sammensatte billeder:

Figur 119: Originalbilledet er 2880x404 pixels.

For at få skyerne til at passe sammen er det nødvendigt at spejlvende hvert andet billede! Det er en mærkværdighed ved programmet
som vi pt. ikke kan forklare nærmere. Det betyder i praksis at antallet af billeder skal kunne deles med to. Normalt vil det dog ikke være
praktisk at arbejde med mere end maksimalt otte billeder. Det ovenstående eksempel er sat sammen af fire billeder.
http://gardengnomesoftware.com/ <-- programmet kan hentes her
(det er en begrænset demoversion, men ikke mere begrænset end at
det kan bruges til denne øvelse).
Her ses et eksempel på det færdige panorama som det tager sig ud
(og du kan prøve det her: http://bryce.bibliomanen.dk/ ):
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Figur 120: Indstillingerne svarer til det benyttede eksempel.
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merge-funktionen

Denne funktion betyder i al sin enkelhed at man kan hente en hel
Bryce-scene ind i en anden. Det er praktisk hvis man f.eks. er i gang
med at opbygge en kompleks scene (et omfattende kompleks af
bygninger f.eks.) hvor det hurtigt kan blive svært at overskue de
forskellige elementer. En anden oplagt mulighed er at bruge den i
forbindelse med et gruppeprojekt hvor de enkelte grupper hver laver
deres scene og man slutter af med at samle dem i en enkelt scene til
slut.
Når scenen bliver merged (dvs. sat ind) er samtlige elementer i den
markeret, så man skal huske med det samme at placere den der hvor
den skal være. Det kræver at man befinder sig i topvisning og at man
benytter sig af PILTASTERNE i forbindelse med flytningen. Det gør det
hele noget nemmere at overfladeplanet (som jo egentlig er en uendelig flade) i scenen bliver vist som et afgrænset kvadrat.
I dette eksempel er først lavet scene 1 og 2 som indeholder de elementer der senere skal samles i scene 3.
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Figur 121: Her er scene 1 indsat og placeret.

Figur 122: Her er scene 2 indsat og placeret.
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