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.

Figur 1: Klik som vist og vælg som vist.

Figur 2: Flyt rumskabinet bagud med PILOP.
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Figur 3: Kilk den lille trekant på den nederste værktøjslinie og vælg her.

Figur 4: 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 5: Add start key frame!
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Figur 6: Rumskibet er langsomt ved at lette.

Figur 7: Klik File/Render Animation Settings og vær tålmodig.
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Figur 8: Mens animationen renderer kan man løbende følge med.

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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