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Introducció

L’essència de l’animació és crear el moviment a partir de dibuixos estàtics que
es veuen seqüencialment. Els animadors sempre han estudiat el moviment de les
persones i dels objectes, amb la intenció que sigui el més natural i realista possible.
Amb aquest motiu al llarg de la història de l’animació s’han creat tècniques que
permeten reproduir el moviment a partir de la imatge o dels mateixos cossos.

En aquesta unitat es tracta aquest tema. Ja sigui de manera analògica o amb
avançades tècniques digitals, s’analitzen quins processos es poden utilitzar amb
la intenció de capturar el moviment real.

Al primer apartat, “Tècniques de captura de moviment”, es fa una introducció
dels antecedents d’aquestes tècniques des del segle XIX. S’expliquen els sistemes
de captura de moviment desenvolupats en l’actualitat. També s’explica el procés
de treball de captura de moviment des de la preproducció i la planificació, el
calibratge i les sessions de captura, i l’obtenció i edició de les dades del moviment.

Al segon apartat, sobre “La rotoscòpia”, s’explica la tècnica de la rotoscòpia,
se’n presenten els orígens i es mostren exemples del cinema d’animació on es va
utilitzar. A continuació es descriu el procés de treball per aplicar la tècnica de
la rotòscopia en un procés digital, on es proposa treballar amb Adobe Premiere,
Photoshop i After Effects.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així us podran ajudar els vostres companys o el professorat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza la captura de moviment i rotoscòpia en 2D i 3D, valorant la utilització
de les eines físiques o virtuals pertinents.

• Valora els moviments (desplaçament i velocitat), el nombre d’elements, el
nombre de sensors de captura necessaris per a cada element i la translació de
la captura a l’espai virtual, per dissenyar el sistema de captura de moviment
i/o rotoscòpia més adequat al projecte.

• Distribueix en l’espai real les càmeres de captura segons el sistema predis-
senyat i d’acord amb el programari de captura de moviment.

• Ubica definitivament els sensors de captura en els punts adequats de l’actor,
responent a les exigències del programari i mitjançant diversos assaigs.

• Realitza la captura de moviment traslladant els resultats al rigging del model
que s’animarà.

• Implanta en el rigging del model que s’animarà la variació dels punts de
referència dels sensors de captura entre fotogrames, després de la realització
de la captura de moviment.

• Captura els fotogrames de referència necessaris i ajusta les mides de
les imatges de referència per a rotoscòpia, els adapta als enquadraments
previstos en el guió tècnic i ressalta els elements que s’han de rotoscopiar
sobre les imatges de referència.

• Ajusta les imatges de referència (ampliació o disminució i enquadrament)
segons les indicacions del guió tècnic i indica els detalls dels elements que
es rotoscopiaran.

• Enclava les imatges de referència tenint en compte la fragmentació espaci-
otemporal dels plans, per al seu ús en interlínies d’animació (pegbars) o en
pantalles virtuals.

• Dibuixa, físicament o virtualment, sobre les imatges de referència, els
personatges i els elements que s’animaran, respectant els fulls de model.
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1. Sistemes de captura de moviment

Per als animadors tradicionals, i també per als animadors 3D, sempre ha estat
un repte representar el moviment de manera realista. Capturar el moviment dels
éssers vius de la natura s’ha basat en l’observació i anàlisi, però, a més, els avanços
tecnològics com la fotografia a finals dels segle XIX i les actuals tecnologies
digitals s’han aplicat per capturar els moviments naturals, fluïts i realistes.

Per motion capture entenem el procés de capturar el moviment d’objectes,
animals o actors per crear recreacions realistes en 3D. En poques paraules, podem
dir que és el procés a partir del qual es transforma una acció real en una acció
digital.

Són tècniques basades en tecnologies modernes que estan en desenvolupament
constant. De fet, els primers experiments amb captura de moviment, amb
tècniques com les que s’usen actualment, es van fer fa només uns trenta anys.

El procés consisteix a mostrejar els moviments dels actors, registrant el màxim
de dades des de múltiples càmeres o amb múltiples sensors electromagnètics, per
calcular la seva posició espacial i crear i dotar de moviment un model 3D que ha
de realitzar les mateixes accions i actes que l’actor real. En aquest procés no es té
en compte l’aspecte visual, sinó només les dades del moviment.

Per designar les tècniques de captura de moviment també s’utilitza l’abreviatura
mocap (motion + capture).

1.1 Història de les tècniques de captura de moviment

El desenvolupament de la tecnologia mocap es troba en la indústria militar, la
mèdica i en el disseny d’imatges generades per ordinador (Computer Generated
Imagery o CGI), on s’ha fet servir per a molts usos variats.

Si bé aquest tipus de tecnologia està unida als ordinadors i als gràfics generats
digitalment, i sense aquests no podria existir, hi va haver una sèrie d’intents
de capturar el moviment anteriors als ordinadors: es consideren els pioners del
mocap.

1.1.1 Primers experiments

Els pioners del mocap van treballar a finals del segle XIX. Les tècniques fotogrà-
fiques els van ajudar a fer els seus experiments de captar el moviment. Aquests
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Podeu trobar més
informació a la unitat “El
producte i la indústria de

l’animació” del mòdul
Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

experiments no són digitals, evidentment, sinó analògics, i es consideren antece-
dents perquè tenen la intenció de capturar i aïllar el moviment de persones i
animals reals i representar-los en fotogrames.

Els antecedents del mocap tenen el seu origen en les tècniques fotogràfiques
per captar el moviment de finals del segle XIX.

L’anglès Eadweard Muybridge (1830-1904) va ser un popular fotògraf de paisat-
ges del seu temps. Muybridge va inventar un sistema fotogràfic que capturava
fotografies seqüencialment amb molta rapidesa, de manera que hi havia una
franja de temps molt curta entre cada disparament. D’aquesta manera podia fer
fotografies successives d’un moviment (vegeu figura 1.1).

Figura 1.1. Estudi del moviment d’un cavall en fotografi-
es d’Eadweard Muybridge

Font: Wikipedia

L’octubre de 1878 la revista Scientific American va publicar sis gravats elaborats
a partir d’imatges de Muybridge i proposava als seus lectors que les retallessin i
les muntessin en un zoòtrop.

El zoòtrop, una joguina molt popular

El zoòtrop (denominat en anglès zoetrope o daedalum) és una màquina estroboscòpica
creada el 1834 per William George Horner, composta per un tambor circular amb unes
ranures. L’espectador podia mirar a través d’aquestes ranures i veure els dibuixos disposats
en la cara interior. En girar el tambor, es donava la il·lusió del moviment. Va ser molt popular
a finals del segle XIX, i es venia com a joguina per als nens.

Zoopraxiscopi. Font: Wikipedia

El zoòtrop serviria d’inspiració a Muybridge per inventar el zoopraxiscopi, un
dispositiu per veure imatges en moviment. És considerat un antecedent directe
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del projector cinematogràfic. Aquest artefacte projecta les imatges d’uns discs de
vidre en rotació. La ràpida successió de les imatges dona la impressió del movi-
ment. Les imatges es pintaven al vidre, amb siluetes, encara que més endavant
s’imprimien les línies del dibuix amb tècniques fotogràfiques i s’acolorien.

Disc usat amb el zoopraxiscopi. Font:
WiKipedia

Muybridge va millorar la seva tecnologia en la captura del moviment i va
fotografiar atletes, nens, animals, etc. Els seus llibres Animals in motion i The
human figures in motion són usats en l’actualitat per animadors, il·lustradors i
artistes com a referència en la captació de l’anatomia del moviment.

Étienne-Jules Marey era metge i
fisiòleg de professió. Va inventar
instruments tan diversos com el
sismògraf o instruments per mesurar
el pols i la circulació de la sang i la
pressió arterial. Font: Wikipedia

En la mateixa època que els experiments de Muybridge, el francès Étienne-Jules
Marey va treballar també en la captura de moviment mitjançant la fotografia.
Marey va estar inspirat pels treballs de Muybridge i va idear el fusell fotogràfic,
una mena de fusell que, en lloc de portar bales, portava dotze plaques fotogràfiques
(vegeu figura 2.2).

Figura 1.2. Fusell fotogràfic d’Étienne-Jules Marey

Font: Wikipedia

A partir de la creació del fusell fotogràfic, va treballar en la tècnica de fotografiar el
moviment anomenada cronofotografia. Va crear el cronofotògraf, un mètode per
registrar el moviment a partir d’una única placa fotogràfica; més tard, la canviaria
per una llarga tira de paper sensible que es movia intermitentment en la càmera, i
més endavant va reemplaçar-la per una pel·lícula transparent de cel·luloide.

Entre 1890 i 1900 Marey va realitzar un gran nombre de pel·lícules de gran qualitat
tècnica i estètica basades en l’anàlisi del moviment. Aquests treballs van tenir gran
influència en els pioners del cinema (vegeu figura 2.3).

Figura 1.3. Estudi fotogràfic del moviment d’Étienne-
Jules Marey

Font: The Museum of Fine Arts, Houston

Als Estats Units, Harold Edgerton (1904-1990) va treballar en avenços tecnològics
importants per al desenvolupament de la captura de moviment. Edgerton era
fotògraf i enginyer elèctric, i va treballar al Massachusetts Institute of Technology
(MIT), on va crear un tub de flaix que podia emetre centelleigs d’alta intensitat
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Un flaix estroboscòpic és un
flaix que pot emetre cops de
llum a moltíssima velocitat.

Trobareu més informació
sobre Harold Edgerton i
les seves fotografies al
web d’Edgerton Digital

Collections Project:
edgerton-digital-

collections.org.

La cinesiologia o estudi del
moviment

La cinesiologia (del grec, kínēsis
‘movimient’, i logos, ‘tractat,

estudi’) és l’estudi científic del
moviment humà. Abarca

diverses disciplines de la ciència.

Silicon Graphics, Inc. era
una empresa estatunitenca
de programari i maquinari,

que es va fundar a
Califòrnia el 1981. El seu

mercat inicial eren les
computadores de gràfics 3D,

tot i que després es va
diversificar.

lumínica a una velocitat d’1/1.000.000 de segon. Es va adonar que, si feia coincidir
la velocitat de rotació d’un motor amb els centelleigs de l’estroboscopi, aquest
semblava aturat.

Això li serviria per treballar amb aquest flaix estroboscòpic per congelar objectes
en moviment ràpid i capturar-los en la pel·lícula fotogràfica.

Va ser un dels pioners de la fotografia d’alta velocitat, aconseguint imatges
d’objectes abans mai vistes, com una bala o una gota de llet (vegeu figura
2.4). També va desenvolupar la fotografia submarina amb la invenció d’un flaix
electrònic el 1954.

Figura 1.4. Fotografia d’una gota

Font:©2010 MIT. Courtesy of MIT Museum

1.1.2 Els inicis de la captura de moviment digital

Als anys 80 Tom Calvert, professor de cinesiología i ciències de la computació,
va adherir potenciòmetres a humans. Amb les dades obtingudes podia generar
personatges animats per ordinador, la qual cosa li era útil per a l’estudi dels
problemes de mobilitat.

En aquests inicis dels anys 80 tant el Massachusetts Institute of Technology com
el Computer Graphics Laboratory van experimentar amb dispositius de seguiment
visual aplicats al cos humà. En aquesta línia de seguiment visual varen crear
uns sistemes basats en la col·locació d’elements reflectors o leds en el cos de la
persona. La zona on s’anava a fer el moviment es trobava envoltada de càmeres.
Una combinació de programari i maquinari calculava la posició tridimensional de
cada marcador en cada instant.

En aquests anys es va produir Brilliance, un espot per a la National Canned Food
Information Council que va ser emès a la Super Bowl de 1985. Per realitzar-lo, van
crear un sistema propi de captura de moviment que va consistir a pintar 18 punts
en una model femenina i fotografiar les seves accions des de múltiples angles. Les
imatges van ser importades per equips de Silicon Graphics, on van extreure la

http://edgerton-digital-collections.org
http://edgerton-digital-collections.org
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informació i van animar un robot generat digitalment per ordinador. La dificultat
per processar tota aquesta informació va ser tan gran que dues setmanes abans van
haver de manllevar equips per tot el país. Avui dia és una fita en la història dels
gràfics generats digitalment.

A continuació podeu veure l’espot Brilliance:

https://www.youtube.com/embed/9oauKCADALw?controls=1

Al següent vídeo podeu veure com es va produir aquest espot:

https://www.youtube.com/embed/HZY5_ZzRdbk?controls=1

A les acaballes dels anys 80 es va crear Mike the talking head, de la mà de la
companyia deGraf/Wahrman, per Silicon Graphics. Es tractava d’un actor digital
controlat a temps real per un usuari. L’usuari podia controlar la boca, els ulls,
les expressions i la posició del cap. Les dades d’aquestes parts específiques es
van obtenir mitjançant un sistema anomenat perfomance capture. Totes les dades
que formaven la cara de Mike eren processades i interpolades a temps real. Així
es va demostrar que aquesta tecnologia estava preparada per a la seva explotació
comercial.

El 1985, els treballs de Jim Henson Productions, amb els equips de Silicon
Graphics i l’enginy de Pacific Data Images, van crear Waldo Graphic. Es tractava
de la primera marioneta virtual. Waldo era un personatge en 3D d’un peix que es
movia manipulat amb una estructura articulada que manipulava el marioneter. El
personatge virtual feia tots els moviments.

El personatge 3D Waldo. Font:
Wikipedia

En aquest vídeo podeu veure com es manejava l’estructura articulada i el resultat
del moviment aplicat als gràfics 3D en la pantalla d’un monitor:

https://www.youtube.com/embed/dP6TUB7KQc4?controls=1

Jeff Kleiser i Diana Walczak van crear Dozo en 1989. Dozo era una estrella del pop
virtual amb animació digital en temps no real. Es va fer usant diverses càmeres per
triangular trossos de cinta reflectora distribuïts pel cos d’una actriu. La informació
obtinguda donava una situació espacial. Per a la resta es va usar un programari que
va unir les expressions facials digitalitzades amb els rostres esculpits de l’actriu.
En aquest vídeo podeu veure el resultat del treball de captura de moviment per al
videoclip Don’t touch me, de Dozo:

https://www.youtube.com/embed/9oauKCADALw?controls=1
https://www.youtube.com/embed/9oauKCADALw?controls=1
https://www.youtube.com/embed/HZY5_ZzRdbk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/HZY5_ZzRdbk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/dP6TUB7KQc4?controls=1
https://www.youtube.com/embed/dP6TUB7KQc4?controls=1
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https://www.youtube.com/embed/8ovn8qRezPA?controls=1

Un dels usos d’aquesta tecnologia va ser la de l’escena de la pel·lícula Total recall,
on l’actor Arnold Schwarzenegger travessa una màquina de raigs X i es veu el
seu esquelet. Aquesta escena es va realitzar amb captura de moviment a càrrec de
l’empresa Metrolight, però sense èxit, perquè no es van aconseguir dades vàlides.

https://www.youtube.com/embed/z02zi1S8vZQ?controls=1

Posteriorment s’han perfeccionat els sistemes de captura de moviment, i actual-
ment s’usen al cinema de manera habitual. Alguns exemples destacats i pioners
són pel·lícules molt conegudes com Avatar, Lord of the rings i Polar Express. El
següent vídeo mostra com es van aplicar les tècniques de captura de moviment al
personatge Gollum, de la pel·lícula Lord of the rings:

https://www.youtube.com/embed/dnOeixfWLcs?controls=1

Avatar va ser una pel·lícula de molt èxit que es va fer íntegrament en uns estudis de
rodatge amb captura de moviment. Tots els actors van ser gravats amb tècniques de
mocap, i després el seu moviment es va traslladar als models 3D dels personatges
que viuen al món generat per ordinandor de Pandora:

https://www.youtube.com/embed/P2_vB7zx_SQ?controls=1

Actualment el mocap s’aplica en molts camps:

• Animació 3D

• Efectes especials de cinema

• Videojocs

• Medicina

• Indústria militar

• Realitat virtual

https://www.youtube.com/embed/8ovn8qRezPA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/8ovn8qRezPA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/z02zi1S8vZQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/z02zi1S8vZQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/dnOeixfWLcs?controls=1
https://www.youtube.com/embed/dnOeixfWLcs?controls=1
https://www.youtube.com/embed/P2_vB7zx_SQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/P2_vB7zx_SQ?controls=1
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1.2 Tècniques de captació de moviment

En aquest apartat veureu els sistemes comercials de captura de moviment
disponibles avui dia. Es poden dividir en sis grans grups:

• òptics

• magnètics

• mecànics

• inercials

• de fibra òptica

• sense marcadors

1.2.1 Sistemes òptics de captura de moviment

Un sistema òptic consisteix en un nombre de càmeres (de 4 a 32), un conjunt
de sensors enganxats al cos d’una persona o a un objecte i una computadora
que controla les càmeres. Aquestes càmeres estan sincronitzades i, a partir de
la informació que recullen dels sensors enganxats al cos d’un element, és possible
deduir la posició d’aquest element a l’espai.

Els sistemes òptics estan formats per càmeres, una computadora que les
controla, i un conjunt de sensors que s’enganxen al cos d’una persona o un
objecte.

Els sensors d’un sistema òptic poden ser:

• Actius: són sensors emissors de llum.

• Passius: són sensors reflectors de llum.

Un LED és un díode emissor de llum.
Prové de l’acrònim en anglès
’light-emitting diode’. EL díode és un
component optoelectrònic
semiconductor que converteix en
llum el corrent elèctric de baix
voltatge que el travessa. Font:
Wikipedia

Els sensors actius són leds que emeten llum. Aquests sensors s’anomenen també
marcadors. Per determinar la posició es necessita un mínim de dues càmeres, però
se n’aconsellen tres o més per augmentar la precisió.

La modulació de la freqüència o amplitud de voltatge de cada LED permet que les
càmeres del sistema de captura identifiquin els diferents marcadors. Hi ha sistemes
que il·luminen un marcador, eliminant la necessitat d’identificar cada marcador, i
uns altres que il·luminen tots els marcadors alhora.

Els sensors passius són boles de goma cobertes de material reflector que s’en-
ganxen al vestit de l’actor en punts estratègics. Aquests sensors poden ser esfèrics,
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El llum estroboscòpic

El llum estroboscòpic és una font
lluminosa que emet una sèrie de

llampades molt breus en una
ràpida successió. S’usa per

produir exposicions múltiples de
les fases d’un moviment.

semiesfèrics o circulars. Les grandàries depenen de les resolucions de les càmeres
i dels subjectes de captura.

Al contrari que als sistemes amb sensors actius, les càmeres d’un sistema de
marcadors passius estan equipades amb emissors de llum led (vegeu figura 1.5).
La llum dels led és reflectida pels marcadors que determinen la posició.

Un dels usos més habituals dels sensors passius és el registre dels moviments
facials.

Figura 1.5. Càmera d’un siste-
ma òptic de sensors passius

Flickr by Satoshi’s Life

Les càmeres en un sistema actiu capturen la llum dels sensors a velocitats entre
20 a 3.000 mostres per segon. Calen almenys dues càmeres per poder obtenir la
informació de la posició en l’espai 3D, tot i que si se n’usen més el seguiment de
la posició del sensor serà més ajustat.

Els sensors actius modulats en el temps funcionen mitjançant un llum estrobos-
còpic. Tots els marcadors s’il·luminen alhora per determinar la identitat de cada
indicador mitjançant la freqüència de centelleig. D’aquesta forma s’aconseguei-
xen freqüències més grans de centelleig.

Per exemple, l’empresa Phasespace es dedica al desenvolupament de sistemes
òptics amb sensors actius i llum estroboscòpica: www.phasespace.com.

Podeu veure un exemple de sistema òptic en aquest vídeo:

https://player.vimeo.com/video/85793789

Els sistemes òptics en general exigeixen una gran tècnica d’il·luminació i han
de ser controlats acuradament per obtenir els millors resultats, especialment
quan s’usen els marcadors passius. És important tenir en compte que en alguns
moments els sensors poden quedar ocults. Per exemple, quan algun element
s’interposa entre el sensor i la càmera, o si el subjecte fa algun moviment i el

http://www.phasespace.com
https://player.vimeo.com/video/85793789
https://player.vimeo.com/video/85793789
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Els sistemes
electromagnètics tenen el
seu origen en uns sensors
que es van col·locar en el
casc d’un pilot d’avions
militars per rastrejar la
posició del cap del pilot.

sensor queda ocult pel seu propi cos. En aquests casos s’impedeix que la càmera
detecti la posició.

El fet que els sensors quedin ocults i, per aquest motiu, no puguin ser detectats
per la càmera, s’anomena oclusió , i en cas que hi hagi moltes oclusions es poden
produir errors en el mostreig del moviment.

L’oclusió és un fenomen que cal tenir en compte en el procés de captura.
Consisteix que els sensors quedin ocults, bé pel moviment del cos de l’actor
o perquè s’interposen elements entre el sensor i la càmera i aquesta no els
pot detectar.

A continuació, vegeu la taula 1.1 amb els avantatges i desavantatges dels sistemes
òptics de captura de moviment:

Taula 1.1. Avantatges i desavantatges de l’ús de sistemes òptics en la captura de moviment

Avantatges Desavantages

Les dades obtingudes són molt precises. Requereix un postprocessament de dades.

El nombre de mostres és elevat. Hi pot haver oclusions dels marcadors amb el risc de
perdre dades.

Es poden capturar diversos subjectes
simultàniament.

S’ha de controlar molt la il·luminació de l’espai.

Es poden usar molts marcadors alhora. El maquinari és més car que altres tipus de sistemes
de mocap.

Els marcadors es poden canviar fàcilment.

Permeten llibertat de moviments als subjectes.

Actualment, empreses com Optitrack (optitrack.com) i Vicon (www.vicon.com)
es dediquen al desenvolupament de sistemes òptics de captura de moviment.

1.2.2 Sistemes magnètics

Els sistemes electromagnètics es basen en uns sensors que envien un flux elec-
tromagnètic. En aquests sistemes es col·loquen de 12 a 20 sensors de seguiment
que mesuren el flux magnètic que determina la posició i orientació del sensor.
Els sensors transmeten els seus mesuraments i la posició dins de l’espai. No
requereixen postprocessament de les dades, ni els sensors sofreixen oclusions
pels moviments dels subjectes o pels accessoris en la captura, la qual cosa és un
avantatge enfront dels sistemes òptics. Per aquestes característiques, són adequats
per a aplicacions en temps real.

Els sistemes electromagnètics es basen en sensors que envien un flux
electromagnètic. Per les seves característiques són adequats per a
aplicacions en temps real.

http://optitrack.com
https://www.vicon.com
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Aquests sistemes tenen una taxa de rastreig de 144 a 240 mostres per segon, així
que són més baixes que els òptics i les dades tendeixen a ser sorollosos, és a dir,
que les dades no són gaire ajustades al moviment real i hi ha variacions aleatòries
a les dades de les mostres.

Les configuracions no tenen tanta amplitud com la dels marcadors òptics, però
d’altra banda poden capturar diverses persones de forma simultània. També hem
de comentar que es tracta de sistemes més barats i que generen menys volum de
dades.

Es poden dividir en dos grups: els que utilitzen camps electromagnètics continus
(DC) i els que usen corrent altern (AC).

Els sistemes electromagnètics capturen les dades de moviment i les apliquen
als models 3D a temps real. Per aquest motiu s’usen en realitat virtual i
videojocs. En aquest vídeo veureu un exemple de captura de moviment amb
sensors electromagnètics:

https://www.youtube.com/embed/_50uKolA1ME?controls=1

En la taula 1.2 vegeu els avantatges i desavantatges dels sistemes electromagnètics:

Taula 1.2. Avantatges i desavantatges dels sistemes electromagnètics

Avantatges Desavantatges

La posició i l’orientació s’obté sense
postprocessament de les dades.

Els sensors poden sofrir interferències magnètiques i
elèctriques.

La informació s’obté a temps real, i permet
aplicacions en temps real.

Les bateries i els cables dels sensors poden limitar la
captura dels moviments dels subjectes.

Es pot capturar el moviment de múltiples actors
simultàniament.

Els sensors tenen una taxa de mostreig menor que la
dels sistemes òptics i les dades resultants poden
tenir soroll.

Els sistemes magnètics són menys cars que els
òptics.

La configuració dels sensors és difícil de modificar.

Empreses com Northern Digital (www.ndigital.com) i Polhemus (polhemus.com)
treballen desenvolupant sistemes electromagnètics.

1.2.3 Sistemes mecànics o exoesquelets

El sistema mecànic es basa en un vestit creat per estructures rígides anomenat
exoesquelet. El vestit està compost de varetes rectes, metàl·liques o de plàstic,
unides mitjançant potenciòmetres col·locats a les articulacions, i dissenyats per
mesurar els angles de l’articulació a mesura que el subjecte es mou. Altres tipus
de sistemes mecànics inclouen guants de dades i armadures digitals.

https://www.youtube.com/embed/_50uKolA1ME?controls=1
https://www.youtube.com/embed/_50uKolA1ME?controls=1
https://www.ndigital.com
http://polhemus.com
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El sistemes mecànics es basen en un vestit creat per estructures rígides
anomenat exoesquelet.

Són sistemes relativament barats, serveixen per treballar en temps real, són lliures
d’oclusió i lliures d’interferències magnètiques o elèctriques i, a més, són altament
portàtils.

En la taula 1.3 podeu veure els seus avantatges i desavantatges:

Taula 1.3. Avantatges i desavantatges dels sistemes mecànics

Avantatges Desavantatges

La informació s’obté a temps real, i permet
aplicacions en temps real.

Es poden trencar.

No són massa cars. Tenen una configuració fixa dels sensors.

No hi ha oclusió. La taxa de mostreig és baixa.

No hi ha interferències magnètiques o elèctriques.

Sòn fàcils de transportar.

1.2.4 Sistemes inercials

Els sistemes inercials es basen en marcadors inercials, que es col·loquen a les
articulacions. Els marcadors inercials mesuren l’orientació i la posició de cada
segment entre les articulacions amb acceleròmetres, giroscopis i magnetòmetres.

Els seus avantatges són la comoditat d’ús, el baix cost, que no hi ha problemes
d’oclusions i que poden capturar el moviment de múltiples subjectes al mateix
temps.

Els seus desavantatges són que les bateries i cables estan al cos del subjecte.

Alguns dels sistemes inercials estan desenvolupats per les empreses Xsens
(www.xsens.com) i Noitom (neuronmocap.com).

Podeu veure un exemple de captura de moviment amb el sistema inercial aplicat
al món dels videojocs a:

https://www.youtube.com/embed/aqtroJA2NCg?controls=1

https://www.xsens.com/
https://neuronmocap.com
https://www.youtube.com/embed/aqtroJA2NCg?controls=1
https://www.youtube.com/embed/aqtroJA2NCg?controls=1
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1.2.5 Sistemes de fibra òptica

Els sistemes de fibra òptica són els més recents. Estan basats en sensors de fibra
òptica. Els sensors medeixen la llum que es transmet. Un exemple és l’empresa
CyberGlove Systems (www.cyberglovesystems.com).

1.2.6 Sistemes sense marcadors

Els sistemes sense marcadors analitzen el moviment a través de la imatge. Fan una
reconstrucció en 3D a temps real del subjecte i diferencien la figura del fons.

Un exemple de sistemes sense marcadors el podeu trobar a (www.xcitex.com).

Un altre exemple és el dispositiu Microsoft Kinect Xbox 360, que detecta el
moviment mitjançant l’anàlisi de la imatge, i es pot utilitzar per la captura de
moviment.

1.3 Procés de treball de la captura de moviment

La captura de moviment requereix una preparació i un flux de treball molt específic.
Veurem com és el procés dels sistemes de captura òptica en aquest apartat.

Al procés diferenciem dues fases. Una primera fase és la preproducció, on es fa
la planificació i preparació de les sessions de captura. L’altra fase és la producció
a les sessions de captura. En aquesta fase es parla de pipeline, que és el procés de
captura i edició de les dades passant per diferents programaris fins aplicar-los als
models 3D en un programari de 3D, com per exemple Maya.

Vegeu en la figura 1.6 l’esquema de procés de treball de la captura de moviment:

Figura 1.6. Procés de treball de la captura de moviment

http://www.cyberglovesystems.com/
https://www.xcitex.com/proanalyst-motion-analysis-software.php
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1.3.1 La preproducció

Aquesta fase s’ha de seguir en el procés de la captura de moviment, però és comuna
a qualsevol projecte d’animació 3D. És la fase de preproducció. En aquesta fase
es planifica la captura de moviment abans de fer les sessions de captura.

La preproducció és un dels moments més importants del procés i potser, de forma
general, no s’hi dedica tota l’atenció necessària. Una mala preproducció segur
que generarà retards, problemes en el flux de treball i costos addicionals. És per
això que s’ha de realitzar una preproducció acurada en la qual s’especifiquin totes
les accions i els possibles problemes amb la finalitat de poder desenvolupar el
producte de forma correcta i àgil per obtenir el millor resultat.

La preproducció és una part del procés de treball molt important i serveix
per planificar les sessions de captura de moviment.

En la planificació de la captura s’han de fer les següents tasques:

1. Definir el conjunt de marcadors.

2. Definir l’espai 3D i la ubicació de les càmeres.

3. Fer la llista de plànols.

4. Fer un calendari detallat de les sessions de captura.

5. Definir els accessoris que s’usaran en les sessions de captura.

El primer pas de la planificació de la captura és definir els conjunts de marcadors
(marker set). El conjunt de marcadors és el grup de marcadors que es col·locaran
a sobre de l’actor. S’ha de determinar el nombre de sensors que es col·locaran i
quina serà la seva posició exacta.

La majoria de sistemes especifiquen a les seves instruccions la grandària dels
marcadors i on han de situar-se. Per tant, s’han de comprovar les especificacions de
configuració del fabricant, però una bona regla és que a la ubicació de marcadors
sempre hi ha de quedar espai per col·locar un marcador entre dos marcadors
col·locats anteriorment, encara que no es col·loqui realment. Això potser és difícil,
sobretot en la captura de rostres, on es requereix una alta densitat de marcadors.

Per definir el conjunt de marcadors, s’ha de tenir en compte:

• Quines són les limitacions del sistema.

• Quin tipus de moviment s’espera capturar.

• Si els marcadors estan col·locats correctament.
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Cal tenir present quins moviments seran capturats per minimitzar el treball. No és
necessari col·locar marcadors en zones que no es veuran o que apareguin tapades.
Una norma no escrita indica que si aquests marcadors apareixen tapats en una
quarta part o més durant la captura no serà necessari col·locar-los. Quan es
realitzen preses amb arnesos, cables, armes, etc. és necessària una gran quantitat
de configuracions. Per tant, s’ha de canviar la col·locació dels sensors segons el
tipus de moviment que es registri.

Per a una bona captura de moviment és fonamental el coneixement de l’anatomia
del moviment, sobretot de l’anatomia musculoesquelètica. L’objectiu dels
marcadors és trobar l’esquelet subjacent al subjecte, per tant, és molt important
entendre com es relacionen els ossos entre si per poder decidir on col·locar els
marcadors. S’haurien de col·locar als punts d’articulacions del cos.

El coneixement de l’anatomia ajuda a posar els sensors en els llocs adequats.
Conèixer els punts de referència ajuda a reduir el nombre de marcadors per definir
l’estructura.

El més recomanable és començar per la ubicació facilitada pel fabricant, però tot i
així s’ha d’experimentar i anar adaptant aquestes configuracions al propi projecte.
Això ajuda a generar les dades de forma més específica i eliminar la redundància
de marcadors (vegeu figura 1.7).

Figura 1.7. Esquema de col·locació de sensors en una
persona

Per altra banda, també s’ha de planificar la configuració de l’espai de captura.
L’espai de captura és l’espai 3D que el sistema de captura pot captar. A la captura
òptica aquest sistema mai té una forma rectangular, sinó més aviat polièdrica. En
aquest espai s’han d’ubicar les càmeres (vegeu figura 1.8).
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Llogar un estudi de mocap
no és barat. S’ha de pagar
el personal, les
amortitzacions, els
materials, etc. Cada dia de
rodatge costa diners, així
que el fet de poder realitzar
assajos fora d’aquest lloc és
altament recomanable.

Figura 1.8. Esquema de configuració de l’espai de captura

En aquest vídeo s’explica la configuració de l’espai 3D amb un sistema de 6
càmeres:

https://www.youtube.com/embed/OVLmJqzeO_I?controls=1

Per a la preparació de la captura s’ha d’elaborar una llista de plànols i un
calendari de captura. La llista de plànols (en anglès, shot list) és un document
on es marquen tots els moviments que s’han de capturar, l’ordre en què s’han de
fer i la informació sobre cada presa. Es pot incloure informació sobre quin actor
ho realitzarà, quins accessoris portarà, quant durarà la presa, etc.

Cal eleaborar una llista de de plànols i un calendari de captura per
planificar les sessions de captura. La llista de plànols indica tots els
moviments que s’han de capturar i en quin ordre. El calendari serveix per
organitzar les captures en el temps.

És un document que permet una millor organització dels rodatges i poder informar
l’equip, el client i els actors de què es farà a cada moment. L’objectiu és aconseguir
maximitzar els recursos, de tal manera que no hi hagi actors parats durant tot el
dia o que no s’ajuntin totes les escenes d’acció seguides, per exemple.

També és molt important el calendari de captura. El calendari de captura és
una espècie de shot list ampliada. El calendari ha de descriure la logística per a
una sessió de captura de moviment: quan i on es faran les captures, quin actor les
realitzarà, si s’usa àudio i si hi ha accessoris, etc. És el calendari per a cada dia de
rodatge.

Ha d’indicar quan comença i finalitza el rodatge i quan comencen i acaben els
shots, entre d’altres informacions.

En aquest calendari s’ha de tenir en compte que l’actor ha d’estar en el lloc
corresponent amb suficient temps per poder col·locar-se el vestit i poder calibrar-
ho. Així, el temps de preparat no redueix el temps de captura.

https://www.youtube.com/embed/OVLmJqzeO_I?controls=1
https://www.youtube.com/embed/OVLmJqzeO_I?controls=1
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Si alguna cosa no funciona i s’ha de repetir, o s’està discutint sobre quin moviment
és millor, es té tot l’equip parat esperant instruccions, la qual cosa és costosa. Per
això, poder assajar fora de l’estudi permet a l’equip tenir una idea clara del que
s’està fent i del que es busca, i suposa un estalvi de temps una vegada en el set de
rodatge.

També hem de tenir en compte els accessoris. Per accessoris entenem els que
han de ser marcats i capturats. Per tant, han de ser considerats com a actors, ja
que s’han de capturar igualment els seus moviments. Els accessoris no poden ser
tractats com a extensions rígides de la mà del personatge, perquè no ho són. Un
pal de golf o una pistola poden tenir el seu propi moviment independent de l’actor.

Els accessoris solen necessitar un mínim de tres marcadors i s’ha de tenir en
compte el problema de l’oclusió, com, per exemple, quan l’accessori és lliurat
d’un actor a un altre. És per això que és millor doblar el nombre de marcadors
pensats inicialment. També s’ha de pensar en la relació de l’accessori amb el
conjunt, és a dir, si aquest és molt reflectant, si xoca o interactua amb un altre
accessori, com dues espases que xoquen, etc.

1.3.2 El ’pipeline’

Per pipeline entenem el procés pel qual passa un producte de captura de moviment
des de la seva preproducció fins a la postproducció i obtenció del resultat final.

’Pipeline’

En el camp de la informàtica el pipeline és un mecanisme d’un sistema operatiu que permet
passar informació d’un procés a un altre, de manera que l’execució de les diverses fases
de cada procés pot iniciar-se sense necessitat que s’hagi completat l’execució del procés
precedent.

En el cas de la captura de moviment, el pipeline és el procés de captura de dades,
manipulació i aplicació a un model 3D. En aquest procés les dades van passant per diversos
programaris en diferents formats.

Després de la planificació en la fase de preproducció, el pipeline és el procés de
producció de la captura de moviment.

Les tasques dins del pipeline són (vegeu figura 1.9):

1. Configuració de l’esquelet per al personatge 3D

2. Calibratge del set

3. Calibratge del subjecte

4. Sessions de captura

5. Neteja de dades

6. Edició de dades

7. Aplicació de les dades al model 3D
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8. Renderització i postproducció

Figura 1.9. Diagrama del ’pipeline’ de la
captura de moviment

En aquest vídeo podeu veure en un timelapse tot el procés de pipeline de captura
de moviment amb un sistema òptic de l’empresa Vicon:

https://www.youtube.com/embed/2uDnW4AtFiE?controls=1

També és interessant aquest vídeo de tot el procés de pipeline, però en aquest cas
d’un mocap facial amb el sistema Optitrack:

https://www.youtube.com/embed/aXqiNQCY6Us?controls=1

Les tasques de configuració de l’esquelet són prèvies a la captura. El calibratge i
les sessions de captura es fan en el lloc i temps específic de la captura. La neteja,
edició i aplicació de dades, així com la renderització i la postproducció, són el
grup de tasques posteriors a les sessions de captura.

Configurar un esquelet per a un personatge 3D

És molt important configurar l’esquelet del personatge 3D al qual finalment
s’aplica el moviment capturat. L’esquelet és qui ha de suportar el moviment
capturat amb el mocap. Per tant, cal construir-lo de la millor manera possible.

https://www.youtube.com/embed/2uDnW4AtFiE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/2uDnW4AtFiE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/aXqiNQCY6Us?controls=1
https://www.youtube.com/embed/aXqiNQCY6Us?controls=1
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Quan es configura l’esquelet, és important preguntar-se:

1. Que farà el personatge?

2. Quin és el nivell de detall?

3. L’animació serà només amb mocap o també s’animarà manualment?

Quan es configura l’esquelet, és molt decisiva una correcta construcció de
les articulacions.

S’ha de comprovar si el programari del sistema de captura de moviment usa una
posició específica per a les articulacions o una orientació específica. En aquest
cas, cal seguir les especificacions del programari.

Habitualment hi ha la convenció que l’eix Y d’una articulació ha d’apuntar a
la següent articulació (és a dir, l’articulació d’un os apuntarà cap a la següent
articulació) i l’eix Z apunta cap endavant. Cal tenir present que alguns rigger
poden fer que sigui l’eix X el que apunti cap a la següent articulació en comptes
de l’eix Y.

En referència a la columna vertebral, és bona idea treballar amb un mínim de
4 ossos. S’ha de donar al programari prou flexibilitat per obtenir uns bons
resultats. Per això l’esquelet ha de tenir prou articulacions, tenint en compte que
és impossible assignar punts a totes les vèrtebres.

Finalment, cal considerar les articulacions de les espatlles com a úniques ja que
poden girar i tenen una gamma molt àmplia de moviment. Si no es capturen bé
poden donar l’efecte de dislocació. La majoria de programaris no tradueixen
correctament aquesta articulació, una solució podria ser crear una articulació
addicional entre l’articulació de l’espatlla i la columna vertebral per rastrejar la
rotació i la translació de l’espatlla.

Com que els personatges ja solen estar dissenyats i modelats abans del rodatge,
les proporcions ja estan definides abans de la captura. Per tant, s’ha de tenir en
compte que els millors resultats s’obtenen d’un esquelet que coincideixi amb les
proporcions de la persona.

Calibratge del sistema

Els calibratges del sistema s’usen per preparar el sistema mocap perquè pugui
saber on es troben tots els sensors. Si el sistema és òptic, s’ha d’indicar a la
càmera on són els marcadors i corregir al màxim la distorsió de la lent. Amb
un sistema magnètic s’ha de fer la correcció en els camps electromagnètics que hi
poden interferir.
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És molt important, abans de la sessió de captura, el calibratge del sistema
i dels subjectes i objectes. Com millor sigui el calibratge, més netes i
acurades seran les dades obtingudes.

Els calibratges del subjecte van dirigits a l’objecte o a la persona de qui es vol
capturar el moviment. Com millor sigui el calibratge, més netes i acurades seran
les dades que s’obtindran.

El calibratge del sistema sol ser relativament senzill, encara que cal tenir en
compte alguns factors perquè sigui el més correcte possible. És habitual que el
mateix programari disposi d’algun sistema de calibratge, per exemple una vareta
amb marcadors predefinits. Aquests marcadors es col·loquen a unes distàncies
determinades entre si de manera que quan el programari les reconeix en una
càmera és capaç de deduir quin és quin.

Cal tenir en compte que, una vegada col·locades i calibrades les càmeres, no
han de canviar la posició, ja que un mínim moviment generarà dades inservibles.
És necessari protegir les càmeres amb sistemes que impedeixin que ningú pugui
acostar-s’hi o tocar-les accidentalment.

Les càmeres s’han de muntar en parets sòlides o estar penjades en estructures
metàl·liques, però sobretot han d’estar molt estables. També és important tenir en
compte que els moviments de l’exterior (per exemple una porta que es tanca de
cop) poden afectar i moure la càmera i repercutir en el calibratge.

Es recomana fer tres calibratges al dia: un al matí, un altre al migdia i un altre a
la tarda, per assegurar-ne la màxima eficàcia.

En aquests vídeos podeu veure com és el procés de calibratge d’un sistema de
captura:

https://www.youtube.com/embed/G1-N9X4pB6Q?controls=1

https://www.youtube.com/embed/cNZaFEghTBU?controls=1

El sistema de mocap treballa amb dades. Per tant, per al sistema és indiferent si
captura un humà o un objecte inert. Solament són dades. És important que el
sistema reconegui els objectes o les persones dels quals ha de fer el seguiment.
Per a això s’utilitza el calibratge del subjecte, per poder-li dir al programari
quins marcadors està registrant i quina relació hi ha entre ells. El calibratge se
sol fer amb el subjecte en T-pose (vegeu figura 1.10). T-pose és una posició
estàndard bàsica, en la qual el subjecte està dempeus, amb les cames lleugerament

https://www.youtube.com/embed/G1-N9X4pB6Q?controls=1
https://www.youtube.com/embed/G1-N9X4pB6Q?controls=1
https://www.youtube.com/embed/cNZaFEghTBU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/cNZaFEghTBU?controls=1


Animació d’elements 2D i 3D 28 Tècniques de captació de moviment

obertes a la distància de les espatlles, i els braços estesos en horitzontal. El dibuix
d’aquesta posa és una T. Per això s’anomena T-pose. El subjecte ha d’estar mirant
frontalment, no pot mirar cap a baix o dalt. Una vegada tenim calibrada la T-pose,
s’han de fer una sèrie de moviments de cada articulació i de l’esquelet. D’això
se’n diu prova de rang de moviment, i ha de començar i finalitzar en posició T.

Figura 1.10. Esquema de T-pose

Font: Pixabay

En aquest vídeo podeu veure com s’ha de realitzar el calibratge d’un subjecte
amb la posa T-pose:

https://www.youtube.com/embed/gjrsIBf124s?controls=1

Una vegada es tenen les dades dels sensors, se’ls ha d’assignar un nom o
identificador de forma individual, amb el programari proporcionat pel sistema de
mocap. Un cop assignades les etiquetes a cada sensor, es pot passar al procés
de calibratge que s’executarà des del programari. En aquest procés les dades que
captura la càmera són analitzades com a part de l’esquelet, de manera que els
sensors estan relacionats entre si formant un esquelet.

Després, utilitzant mesuraments estadístics i comparacions entre les dades, les
relacions dels marcadors i l’esquelet s’optimitzen perquè coincideixin millor amb
la ubicació real dels sensors. Després es canvien les proporcions de l’esquelet
perquè coincideixin amb les dimensions físiques del subjecte capturat. Aquí
es poden estirar o contreure els segments de l’esquelet per ajustar-lo a les
proporcions.

Sessions de captura

Una vegada fet el calibratge ja es pot passar a les sessions de captura. Han
d’estar clarament planificades i s’han d’ajustar al màxim possible als cronogrames
i calendaris. Les sessions de captura són similars a les sessions d’una gravació de
plànols d’un rodatge (vegeu figura 1.11).

https://www.youtube.com/embed/gjrsIBf124s?controls=1
https://www.youtube.com/embed/gjrsIBf124s?controls=1
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Figura 1.11. Sessió de captura

Font: Flickr by Danceinthesky

Al següent vídeo veureu com és una sessió de captura. En aquest cas, amb el
sistema de captura de moviment Optitrack, on es treballa amb tres ballarines per
capturar el seu moviment de dansa:

https://www.youtube.com/embed/tBAvjU0ScuI?controls=1

Al següent vídeo podeu veure una sessió de captura on els actors estan fent
l’actuació per al videojoc Beyond two souls:

https://www.youtube.com/embed/ikrM5DrWj10?controls=1

És una bona idea fer una referència de vídeo i d’àudio de la captura. Es pot
fer amb una càmera de vídeo màster, col·locada en una cantonada, perquè gravi
tota l’acció, però sense estar en el camp visual de les altres càmeres ni interferir
en l’enregistrament. L’àudio ha d’estar gravat també a temps real i, si s’usa
alguna cançó, música o soroll, és recomanable també gravar-ho. Per aconseguir
una sessió fluida és recomanable que tot estigui organitzat i planificat. Aquest
calendari ha de constar per escrit i tots els membres de la producció han de tenir-ne
una còpia. És important que tothom sàpiga el que ha de fer i quan.

https://www.youtube.com/embed/tBAvjU0ScuI?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tBAvjU0ScuI?controls=1
https://www.youtube.com/embed/ikrM5DrWj10?controls=1
https://www.youtube.com/embed/ikrM5DrWj10?controls=1
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En la sessió de captura tots els moviments que es volen capturar han d’estar
planificats. Tots els membres de la producció han de tenir una còpia del
document amb la planificació i el calendari. És important que tothom sàpiga
el que ha de fer i quan.

Cal assegurar-se que es disposa de tot el material i que està tot en ordre, tant el
tècnic, com els accessoris, els marcadors o els vestits. És bona idea arribar abans
al set, encendre tots els equips perquè es vagin escalfant de cara al calibratge i
preveure qualsevol dificultat.

S’ha de tenir un calaix amb material de recanvi per a marcadors, cintes reflectores,
ulleres, etc. S’ha de tenir en compte també l’avituallament i els menjars, així com
una bona quantitat d’aigua.

És important evitar al màxim les oclusions. En un sistema òptic sempre hi
ha oclusions dels marcadors i són inevitables, però si s’aconsegueixen reduir
s’obtindran dades més netes, i hi ha certs sistemes per a reduir-los.

Una de les raons més comunes de les oclusions és que hi ha diversos actors
interactuant i es poden tapar els uns amb els altres. Per evitar això és molt útil
tenir en el set solament els mínims imprescindibles per a la presa.

Una altra bona idea és intentar que els actors no col·loquin les mans sobre els
marcadors o donar-los algunes instruccions sobre com s’han de moure, sense
impedir que els moviments siguin naturals.

Neteja de les dades

Després de realitzar la captura, al programari del sistema s’enregistren les dades
del moviment capturat per cada sensor de l’esquelet. En un enregistrament és
comú que es generin problemes amb les dades. Els més habituals són:

• Es generen dades que han de ser eliminades o reemplaçades per unes altres
de millor qualitat.

• No hi ha dades i s’han de crear.

El problema més comú de neteja de dades sol ser la falta de dades. En aquest
cas el més senzill és deixar que sigui el mateix programari, a través de les seves
eines, el que solucioni el problema i ompli els buits a partir d’una anàlisi de les
dades anteriors i dels marcadors que envolten el marcador ocult. Si el resultat no
és acceptable, s’han de provar altres opcions, i l’opció manual ha de ser l’última.

En els casos en els quals apareix un tremolor en un element que hauria d’estar
estàtic el millor és seleccionar aquestes dades i suprimir-les amb un emplenat de
dades de l’element fix interpolat.

El nivell de detall de la neteja de dades depèn del producte. Així, una pel·lícula es
grava des d’una càmera i s’han de netejar les dades d’aquesta càmera, però en un
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videojoc els personatges poden ser observats des de qualsevol punt de vista, per
tant la neteja ha de ser molt exhaustiva.

Edició de les dades

Un cop s’han netejat les dades obtingudes, el següent pas del pipeline és l’edició
de dades. En l’edició, les dades s’han d’organitzar en jerarquies.

Hi ha dos tipus de dades per editar:

1. Dades dels marcadors

2. Dades de l’esquelet

Les primeres són dades de translació, i les segones són dades de translació i rotació
i, per tant, s’han de tractar de forma diferent.

L’estructura de les dades dels marcadors s’organitza amb jerarquies. És un
sistema de relacions entre elements on cada element està subordinat (podem dir
que és el fill) a un element dominant (podem dir que serà el pare). L’element
superior de la jerarquia es diu arrel. Cada element, excepte l’arrel, té un pare i un
nombre d’elements secundaris. Una transformació aplicada a un pare afecta tots
els seus subordinats, però un canvi en un fill solament afecta aquest.

Les dades dels marcadors s’organitzen en una jerarquia en la qual tots els
marcadors són fills de l’arrel i cap marcador és pare d’altres marcadors. És una
jerarquia plana (vegeu figura 1.12).

En un esquelet la jerarquia de les articulacions té l’arrel en el maluc. La columna
vertebral puja fins al coll i les espatlles i braços on es ramifica. És una jerarquia
més complicada.

Una altra opció és col·locar un node per sobre dels malucs i que sigui l’arrel. Això
permet fer canvis en tot l’esquelet sense canviar els valors de transformació dels
malucs o de qualsevol altra articulació.

Una bona gestió d’aquesta edició de dades és el més similar a l’animació de tot el
pipeline i es necessita destresa per fer-la natural i creïble.
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Figura 1.12. Jerarquia d’articulacions

1.3.3 Aplicació de moviment a un model 3D

Quan s’han netejat i editat les dades de la captura és el moment d’aplicar les
dades al model 3D. En aquest pas cal definir com es relacionaran les dades de
la captura amb el model 3D.

En l’aplicació del moviment al model 3D, s’exporten les dades i s’apliquen
a l’esquelet del model 3D.
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Motionbuilder és un
programari genèric
d’animació 3D que permet
aplicar les dades dels
marcadors obtinguts en la
captura a una figura en 3D
molt esquemàtica,
anomenada actor.

Hi ha dos sistemes per exportar i aplicar les dades al model 3D: un sistema directe
i un indirecte.

Un exemple de sistema directe és exportar les dades des del programari de captura
i importar-los directament a Maya per aplicar-los a l’esquelet.

El sistema indirecte consisteix a exportar primer les dades dels marcadors a
un programari especialitzat, com per exemple MotionBuilder, i aplicar-los a un
esquelet intermedi, anomenat actor.

Amb independència del sistema usat, el propòsit d’aquesta tasca és indicar a
l’aplicació quins marcadors estan associats amb cada segment de l’esquelet.
Vegeu a la figura 1.13 una evolució de les dades des de la captura fins a l’aplicació
al model.

Figura 1.13. Transformació de les dades des de la
captura fins a l’aplicació

Font: Wikipedia

Renderització i postproducció

Una vegada tot el moviment està aplicat és el moment de veure’n el resultat. Els
membres del projecte (dissenyadors, director i productors) han de valorar-ho i
decidir si s’ha de modificar alguna cosa.

Per aquest motiu es fa la renderització. És una renderització provisional, en cap
cas és final. Per tant, ha de tenir una qualitat acceptable, però no cal que sigui
de màxima qualitat, perquè tindria un pes excessiu per poder compartir-lo i fer el
visionament per part de l’equip.

Una vegada renderitzat s’ha d’importar la informació a un programa d’edició de
vídeo per crear una única seqüència que estigui sincronitzada amb la pista d’àudio.

1.3.4 Tipus de fitxers de dades

Quan se segueix tot el recorregut del pipeline de la captura de moviment, es
generen dades que s’han de manipular, transformar i convertir en altres formats
d’arxiu per canviar de programari. En aquest procés, els formats d’arxiu són
formats específics per codificar el moviment.
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Els formats són els següents:

• .vst: és la plantilla per començar a realitzar la captura.

• .vsk: es guarden en aquest format les dades després de fer el calibratge.

• .hik: és el joc de marcadors.

• .fbx: és l’arxiu de l’esquelet amb el moviment. Es pot exportar a Maya per
aplicar al personatge modelat.

• .c3d: és un format per emmagatzemar dades dels marcadors i de la captura
de moviment.

• .mb: és l’arxiu de projecte de Maya.
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2. La rotoscòpia

La rotoscòpia és una tècnica d’animació que consisteix a dibuixar calcant dels
fotogrames enregistrats anteriorment de forma real. En els seus inicis de la
rotoscòpia es treballava amb fotogrames en cel·luloide, que es projectaven sobre
una superfície on es calcaven. Avui dia es treballa amb imatges capturades
digitalment.

Fotograma dibuixat amb la tècnica de
la rotoscòpia. Font: Flickr, Notnixon

L’objectiu d’aquesta tècnica és transferir a l’animació la naturalitat i fluïdesa dels
moviments, de les expressions, proporcions i moviments propis d’una filmació
original, dotant-la de més realisme.

La rotoscòpia és una tècnica d’animació basada en el dibuix de calc dels
fotogrames enregistrats anteriorment de forma real. Amb aquesta tècnica
s’aconsegueixen moviments naturals i fluïts en l’animació.

És una tècnica que s’usa en animació, i també en la creació d’efectes especials. Hi
ha una llarga varietat de productes audiovisuals que l’han utilitzat, com dibuixos
animats, curtmetratges, pel·lícules, videoclips i fins i tot documentals.

El terme de rotoscòpia fa referència a dos conceptes: el dispositiu i la tècnica.
El dispositiu permet calcar el fotograma gràcies a un projector que reprodueix
la imatge sobre una superfície de cristall esmerilat que forma part d’una taula de
dibuix. Així l’animador pot usar aquest fotograma com a referència directa per
calcar els fotogrames. El segon significat de la paraula fa referència a la tècnica,
en la qual l’acció filmada es traça per imitar els moviments dels actors.

En resum, podem dir que la primera accepció fa referència a la màquina i la segona
es refereix a la forma amb què es treballa en rotoscòpia, un significat molt més
ampli ja que inclou el treball en digital, amb programari específic.

2.1 Origen i història de la rotoscòpia

La introducció de la rotoscòpia al món de l’animació va suposar un gran avanç,
així com una revolució estilística. Fins al moment de la seva invenció, els
dibuixos animats eren una mica toscs i rígids. Els dibuixants havien de simular els
moviments a partir de fotografies, gravats, fer-ho de memòria o bé copiant-los del
natural enfront de mirall. En qualsevol cas, la reproducció realista del moviment
era un repte, i no sempre era resolta de manera satisfactòria.

D’altra banda, també hi havia la dificultat de dibuixar i animar els fons i les
perspectives, que tenen una gran complexitat per dibuixar-los. A més, la dificutat
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augmentava perquè en l’animació s’havia de conservar la coherència entre plànols.

La rotoscòpia va permetre dotar de més realisme i naturalitat les animacions, la
qual cosa va suposar que les pel·lícules realitzades amb aquesta tècnica fossin molt
populars.

Tot i això, s’ha de ser conscient que la rotoscòpia, fins i tot avui en dia, és un procés
lent, on es treballa fotograma a fotograma, de forma gairebé artesanal. Encara que
actualment els processos siguin digitals, i que hi hagi programes informàtics que
faciliten el treball i automatitzen accions, no deixa de tenir una base molt manual.

Max Fleischer. Font: Wikipedia

Es considera Max Fleischer (Cracòvia, 1883 - Los Angeles, 1972) l’inventor de la
rotoscòpia. D’origen polonès, després d’emigrar als EUA es va dedicar al dibuix,
primer al diari Brooklyn Daily News i després al Popular Science Monthly. És a
partir d’aquí que es comença a interessar per l’animació i pels invents. Aquestes
inquietuds el porten a inventar el rotoscopi i patentar-lo el 1917.

El rotoscopi era un artefacte amb un projector, que projectava la imatge de cada
fotograma del negatiu sobre una superfície transparent. Es podia col·locar una
fulla transparent d’acetat sobre la superfície i dibuixar calcant la imatge projectada
(vegeu figura 2.1).

Figura 2.1. Esquema del rotoscopi

Font: Wikipedia

Amb aquesta tècnica, i al costat del seu germà Dave, Max Fleischer va crear
una extensa carrera cinematogràfica, la qual cosa va fer que la rotoscòpia es
popularitzés al món del cinema i entre els espectadors. Els germans Fleischer
van realitzar centenars d’obres.

Entre els anys 1916-1929 van realitzar la sèrie de dibuixos animats Out of the
Inkwell, una producció mensual de Paramount. La sèrie narra les entremaliadures
del pallasso Koko, un clown que sortia del paper per fer la vida impossible al seu
dibuixant per, una vegada acabat el capítol, tornar al paper. El més destacable de
la sèrie era la interacció que es hi havia entre ficció i realitat, i que es basava en
la naturalitat de la captació del moviment i la integració de dibuix i realitat. El
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realisme que es va aconseguir va ser possible gràcies a la tècnica de la rotoscòpia.
Aquesta sèrie va ser la que va dotar de gran fama i reconeixement els germans
Fleischer.

Vegeu un capítol d’Out of the Inkwell en aquest enllaç:

https://www.youtube.com/embed/_dlP0nXMKXA?controls=1

Entre els anys 1929 i 1932 els germans Fleischer van crear una sèrie de curtme-
tratges molt influents on s’incorporava el so i, gràcies a això, també el ball i la
música. Un exemple és Minnie the Moocher, curt protagonitzat per Betty Boop i
una obra imprescindible de l’animació. És una obra basada en un tema musical de
Cab Calloway, on Betty Boop fuig amb el seu gos Bimbo i acaba amb una escena
final de ball surrealista:

https://www.youtube.com/embed/B_jqqJ-77xs?controls=1

Betty Boop, una noia moderna

Betty Boop va ser el personatge estrella dels estudis dels germans Feischer. Es tracta d’un
personatge actualment icònic, és naïf, sensual i una mica pop. Es tracta d’una noia bruna
d’aspecte falsament ingenu i frívol, amb les cames nues i una lliga a la cuixa, la qual cosa
era bastant revolucionària per a l’època.

Un altre dels personatges dels
germans Feischer va ser Popeye.
Font: Wikipedia

La tècnica de la rotoscòpia permetia al personatge moure’s de forma real i sensual,
moure els seus malucs al ritme de la música, com a Betty Boop’s Bamboo Isle,
on es van gravar tribus de les illes de Samoa i després els seus balls van ser
rotoscopiats. La introducció del so obligava a haver de sincronitzar llavis amb
diàlegs i a afinar més els moviments amb la música.

https://www.youtube.com/embed/_dlP0nXMKXA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/_dlP0nXMKXA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/B_jqqJ-77xs?controls=1
https://www.youtube.com/embed/B_jqqJ-77xs?controls=1
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A partir de 1934 els germans Fleischer van crear una trentena de curtmetratges en
color, denominats Color Classics, i, per descomptat, l’estrella era Betty Boop. Un
dels avanços va ser la reproducció i el perfeccionament de les faccions humanes.
Aquestes tècniques les aplicarien més endavant a Els viatges de Gulliver.

Els viatges de Gulliver (1939) va ser una obra pionera de la rotoscòpia als
llargmetratges (vegeu la figura 2.2). Narra la història de Gulliver al país de Liliput
i està basada en la novel·la del mateix nom, de Jonathan Swift. El personatge de
Gulliver està dibuixat a partir de la tècnica de la rotoscòpia, en contraposició als
lil·liputencs, que són dibuixos animats tradicionals. El personatge de Gulliver té
un gran realisme a les expressions i als moviments.

Figura 2.2. Fotograma de ’Els viatges de Gulliver’ (1939)

Font: Wikipedia

Tecnicolor era un procés per filmar
pel·lícules en color que es va inventar
el 1916, i que va ser molt popular a la

indústria de Hollywood entre 1922 i
1952. La seva característica més

rellevant era la seva gamma de
colors molt saturats. Font: Wikipedia

Tot i que els germans Fleischer van ser els pioners de la tècnica de rotoscòpia,
el primer llargmetratge animat amb aquesta tècnica va ser Blancaneus, de Walt
Disney. A més, també va ser el primer llargmetratge animat de parla anglesa i el
primer a usar el tecnicolor.

La rotoscòpia i Walt Disney

La veritat és que no tots els animadors de Disney estaven a favor de la rotoscòpia, i als seus
inicis va ser considerada una forma de còpia i no tenia l’estatus de ser un dibuix original. Tot
i així, va ser una de les tècniques més usades per Disney per dotar de realisme i moviment
les seves obres.

Una de les obres de Disney que utilitza aquesta tècnica es Alice in Wonderland, de
1951. En aquest vídeo podeu veure el material fílmic i les fotografies que es van
fer servir per dibuixar després amb la rotoscòpia:

https://www.youtube.com/embed/LWwO-h7ZSlw?controls=1

Als anys 60 es comença a usar la tècnica amb finalitats més estètiques. En la
pel·lícula Yellow Submarine dels Beatles es va usar en diverses escenes, però
potser la més important va ser la de Lucy in the Sky with Diamonds:

https://www.youtube.com/embed/LWwO-h7ZSlw?controls=1
https://www.youtube.com/embed/LWwO-h7ZSlw?controls=1
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https://player.vimeo.com/video/249451145

A partir dels anys 80 la tècnica comença a utilitzar-se també als videoclips. Un
exemple és el videoclip de la cançó Save me, de la banda Queen:

https://www.youtube.com/embed/Iw3izcZd9zU?controls=1

I un altre el de la cançó Take on me, del grup A-ha:

https://www.youtube.com/embed/djV11Xbc914?controls=1

També és d’aquesta època la pel·lícula American Pop, obra de Ralph Bakshi, un
drama musical a través de quatre generacions de músics que mostren la història de
la música americana. Aquest mateix autor havia treballat a la pel·lícula El senyor
dels anells uns anys abans. Veieu a continuació el tràiler de la pel·lícula American
Pop:

https://www.youtube.com/embed/VBwz9Pijr1E?controls=1

Als anys 90 l’animador Bob Sabiston va inventar Rotoshop, un programa d’e-
dició gràfica que usa la rotoscòpia interpolada. Una vegada s’han dibuixat els
fotogrames d’inici i final, el programa genera automàticament els fotogrames
intermedis. Aquest sistema s’ha usat en pel·lícules com A scanner Darkly o
Waking Life, de Richard Linklater. Bob Sabiston va crear la seva companyia
FlatBlackFilms, dedicada a l’animació i al desenvolupament de programari per
a animació: bit.ly/2wPdPdb

A continuació, vegeu el tràiler de A scanner Darkly:

https://www.youtube.com/embed/hkjDUERgCQw?controls=1

I el tràiler de Waking life:

https://player.vimeo.com/video/249451145
https://player.vimeo.com/video/249451145
https://www.youtube.com/embed/Iw3izcZd9zU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Iw3izcZd9zU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/djV11Xbc914?controls=1
https://www.youtube.com/embed/djV11Xbc914?controls=1
https://www.youtube.com/embed/VBwz9Pijr1E?controls=1
https://www.youtube.com/embed/VBwz9Pijr1E?controls=1
http://www.flatblackfilms.com/Flat_Black_Films/Home.html
https://www.youtube.com/embed/hkjDUERgCQw?controls=1
https://www.youtube.com/embed/hkjDUERgCQw?controls=1
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https://www.youtube.com/embed/SbPgprcMtjo?controls=1

Un dels treballs més importants en rotoscòpia del cinema espanyol és Chico i Rita,
del realitzador Fernando Trueba, que va comptar amb el dissenyador Mariscal. El
dissenyador va crear els dibuixos per a l’animació. Veieu el tràiler a continuació:

https://www.youtube.com/embed/tSNxYReNPPM?controls=1

La rotoscòpia també va ser, i és, àmpliament usada per a la creació d’efectes
especials i visuals. Exemples molt famosos són l’ús que es va fer de la rotoscòpia
per crear les espases làser dels cavallers Jedi de la saga de La guerra de les
galàxies. El fet que la rotoscòpia pogués abaratir el cost de producció en aquests
efectes va ser el que va empènyer la productora Filmation a usar-la per realitzar els
efectes especials de sèries com Flaix Gordon, Blackstar, He-Man i Els Masters de
l’Univers. En l’actualitat, la tècnica de la rotoscòpia s’utilitza per a la integració
d’elements per a efectes visuals, amb tècniques digitals en 2D i per integrar
elements en 3D.

2.2 Planificació i preparació

Com en tots els processos d’animació, també en la tècnica de rotoscòpia cal pensar
primer en la planificació i preparació, és a dir, en la fase de preproducció.

Abans de començar amb la producció de la rotoscòpia, s’ha de tenir clar que
si s’utilitza aquesta tècnica és imprescindible partir d’un material capturat que
posteriorment es copiarà o calcarà amb un programari que disposi d’eines de
dibuix i pintura digital.

Per tant, en la planificació s’ha de fer un pla de rodatge per planificar la captura
dels plànols de l’animació, indicant els escenaris i els actors que hi intervenen.

Com sempre, cal partir del guió il·lustrat (storyboard), que donarà la informació
de cada plànol. En el procés de producció s’ha de crear un arxiu rotoscopiat per
cada plànol de l’animació que prèviament s’ha definit a la rotoscòpia.

Les tasques que s’han de dur a terme en la preproducció són:

1. Guió: el guio és la història que es vol explicar en el projecte. Per tant, és el
primer pas, imprescidible per començar el projecte.

2. Concept art: s’ha de fer l’estudi de l’estètica visual de l’animació. De
manera molt resumida, s’han de definir les referències estilístiques de

https://www.youtube.com/embed/SbPgprcMtjo?controls=1
https://www.youtube.com/embed/SbPgprcMtjo?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tSNxYReNPPM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tSNxYReNPPM?controls=1
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l’animació, és a dir, quin aspecte gràfic tindrà el producte acabat. Per
exemple, serà un dibuix de línia única, molt net i colors plans? O, al contrari,
serà un dibuix molt expressiu amb línies de diferents gruixos i taques de
color irregulars? També s’ha de definir la paleta de colors que s’utilitzarà.

3. Guió il·lustrat o storyboard: és una seqüència d’imatges, normalment
dibuixades (tot i que poden ser fotografies), que interpreten visualment el
contingut de la història o guió fotograma a fotograma i escena a escena.

4. Animàtica o leica reel: és el resultat de l’edició del guió il·lustrat o
storyboard sincronitzat amb una banda sonora. Les imatges del guió es
disposen en una línia de temps per veure la durada de cada plànol, i per
estudiar si funciona el muntatge i el ritme de la narració audiovisual.

5. Guió tècnic: guió literari en què hi ha inclosa la planificació que cal realitzar
i els moviments de càmera. S’hi ha de definir un document amb tots els
plànols de l’animació i els elements que els componen: escenaris, elements
animats, acció dels personatges i moviment de la càmera.

6. Escaleta: és un desenvolupament esquemàtic del guió, numerat per escenes
i descrit amb la temporalitat que hagi de tenir en imatge. S’hi fa una relació
ordenada dels diversos escenaris amb una descripció breu de l’acció i del
so que intervenen en cada escena.

7. Pla de rodatge: és un document on es detalla quins plànols s’han de gravar,
en quines localitzacions i amb quins actors, accions i diàleg, indicant l’ordre
d’enregistrament i el calendari.

2.3 Obtenció, escalat i arxivament de les imatges originals

Un cop s’han fet les tasques de planificació i preparació, en la fase de producció
es fa la captura de material al rodatge.

Aquesta part del procés és molt important perquè és el material de què es disposa
per després realitzar la rotoscòpia. És el material que conté la informació
de moviment, expressions facials, moviments de la càmera... Per tant, s’ha
d’enregistrar amb molta cura perquè tot el treball posterior depèn de la captura.

En aquest moment seria molt adequat tenir un especialista en realització amb
control sobre la càmera de rodatge.

Al següent vídeo podeu veure com es va enregistrar el material fílmic de la
pel·lícula Chico i Rita, de Fernando Trueba, i com va ser el resultat final. S’ha de
remarcar que el rodatge es va fer en un plató, tot i que els plànols estaven localitzats
en exteriors de la ciutat de l’Havana. Els personatges estan rotoscopiats, però tots
els escenaris es van dibuixar sense rotoscopiar:
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https://www.youtube.com/embed/bPDSDXKYf3Y?controls=1

2.4 Càmeres fotogràfiques i cinematogràfiques per a rotoscòpia

En el nostre cas, veurem sistemes senzills per poder fer la captura. Es pot treballar
amb càmeres de vídeo digital si se’n disposa, i si no també es pot utilitzar una
càmera fotogràfica digital que tingui l’opció de gravar en vídeo. Alguns modes
actuals tenen molt bona qualitat per gravar vídeo. Per últim, una altra opció que
també pot ser acceptable és gravar amb dispositius mòbils com un telèfon o una
tauleta. Recordeu que l’important es obtenir un material capturat que mostri amb
claredat els plànols, els moviments de càmera i el moviment i les expressions dels
actors.

2.5 Organització del material

El procés de treball en la fase de producció d’un projecte d’animació de rotoscò-
pia digital es pot veure en la figura 2.3.

Figura 2.3. Esquema del procés de la tècnica de la rotoscòpia

https://www.youtube.com/embed/bPDSDXKYf3Y?controls=1
https://www.youtube.com/embed/bPDSDXKYf3Y?controls=1
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També hi podeu veure el programari amb el qual treballareu en cada tasca del
procés: Adobe Photoshop, Adobe After Effects i Adobe Premiere.

Un cop s’ha fet la captura de material al rodatge, s’ha de fer un abocament del
material, seleccionant les preses vàlides. S’han de canviar de nom amb una
nomenclatura vàlida i clara. Una manera és anomenar els plànols per escena,
seqüència i plànol. El guió tècnic serveix de referència per crear la nomenclatura
correcta. També es pot afegir un indicatiu del tipus de plànol i moviment de càmera
al nom.

Després de fer l’enregistrament al rodatge, s’ha de fer un abocament del
material, seleccionant les preses vàlides. Cal anomenar-les d’una manera
sistematitzada, vàlida i clara.

Per exemple, en la figura 2.4 podeu veure un exemple de nomenclatura on s’indica
l’escena, la seqüència, el plànol, el tipus de plànol i el nom del personatge.

Figura 2.4. Exemple de nomenclatura d’arxius

Quan ja estan organitzats tots els arxius, s’ha de fer una primera edició del
material, per tenir exactament cada plànol amb la seva durada exacta, inici i final.
La manera més adequada és fer una primera edició amb un programari d’edició,
com Adobe Premiere o Final Cut. També es pot fer l’edició provisional amb After
Effects, tot i que no és el programari específic per a la tasca d’edició.

D’aquesta manera s’assegura que tots els plànols són correctes, que tenen la durada
adequada, i que la continuïtat i el ritme de l’animació serà correcta. També s’evita
fer treball de rotoscopiat innecessari, la qual cosa podria passar si no s’editen els
plànols i s’exporten fotogrames de més que després no s’han de veure al projecte
final.

Després de capturar el material, abocar-lo i organitzar-lo, s’ha de fer una
primera edició per determinar quin és l’inici i el final de cada plànol que
després s’ha de rotoscopiar.

En aquest moment del procés, es pot aplicar una tècnica molt útil per acabar
de preparar el material per al pròxim pas, és a dir, per a la rotoscòpia. La
tècnica s’anomena bleach bypass, i consisteix a aplicar una correcció lumínica
en el programari d’edició, per augmentar el contrast de la imatge. Això permet,
posteriorment, veure més clarament els límits de les formes i figures a dibuixar
amb la rotoscòpia, fotograma a fotograma.

Una altra pràctica molt útil es integrar un minutatge quan s’edita, de manera que
cada fotograma mostri el minutatge amb el número de fotograma. És útil després
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per poder tenir identificats tots els fotogrames d’una manera directa i ràpida. Hi ha
fotogrames que són molt semblants, i el sistema de numeració ajuda a identificar-
los.

Un cop els plànols de la rotoscòpia ja estan preparats, la següent tasca és exportar
cada plànol en el format adequat per al dibuix de la rotoscòpia. Segons el
programari que es faci servir, s’usa un tipus de format d’exportació o un altre.

Habitualment l’exportació es fa en formats d’imatge, i s’exporta cada fotograma
individualment, com una seqüència d’imatges, però també es pot fer en format de
vídeo. Adobe Premiere i After Effects fan possible els dos tipus d’exportació, com
a seqüència d’imatge o com a arxiu de vídeo.

2.5.1 Elaboració de superposicions i rotoscòpies en superfícies
planes i per ordinador

El següent pas és l’elaboració de la rotoscòpia per si mateixa, és a dir, el calc
dels fotogrames. L’objectiu és aconseguir imatges independents que continguin
el dibuix de cada fotograma.

Aquesta part del procés es fa també digitalment. Per a l’elaboració de la rotoscòpia,
hi ha opcions diverses de programari:

• Adobe Photoshop: www.adobe.com/products/photoshop.html

• Adobe Animate: www.adobe.com/products/animate.html

• Harmony Toon Boom: www.toonboom.com/products/harmony

• Shilouete: www.borisfx.com/products/silhouette

• Rotoshop: www.flatblackfilms.com/Flat_Black_Films/Rotoshop.html

La diferència principal entre uns i altres programaris és la tècnica d’interpolació.
Als programes com Adobe Animate, Harmony Toon Boom, Shilouete i Rotoshop
es pot realitzar interpolació entre fotogrames perquè són programaris que treballen
amb imatges vectorials, mentre que Adobe Photoshop només permet treballar amb
la tècnica de dibuix de fotograma a fotograma, sense interpolació.

La interpolació

La interpolació és un càlcul que fa el programa, de manera que crea els fotogrames
intermedis a partir de dos fotogrames claus. No es pot aplicar a tots els fotogrames ni
és un procés totalment automàtic, però es pot aplicar en rotoscòpia a fragments molt curts
de fotogrames i elements o línies aïllades. Ajuda a resoldre amb més rapidesa el procés
de calc.

D’altra banda, es poden utilitzar tècniques analògiques i no treballar amb progra-
mari informàtic. Les opcions són les següents:

http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/products/animate.html
https://www.toonboom.com/products/harmony
https://borisfx.com/products/silhouette/?collection=silhouette&product=silhouette/
http://www.flatblackfilms.com/Flat_Black_Films/Rotoshop.html
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1. Dibuixar els fotogrames a partir de la projecció de la imatge sobre una
superfície, un tauler, etc. en paper de ceba o acetat transparent.

2. Imprimir sobre paper cada fotograma i calcar sobre acetat o paper de ceba
sobre una taula de llum (vegeu figura 2.5).

Figura 2.5. Rotoscòpia a partir d’un fotograma imprès en una taula de llum

Font: Flickr, Jonathan Lidbeck

En aquest vídeo podeu veure un exemple del procés de rotoscòpia de fotogrames
impresos en paper, amb la tècnica de la tinta xinesa:

https://player.vimeo.com/video/156969406

Posteriorment els dibuixos creats s’hauran de fotografiar un altre cop mitjançant
la càmera rostrum, o bé escanejant-los amb un escàner, amb la finalitat de
crear una seqüència en el temps amb els fotogrames dibuixats. És important
planificar el procés de producció de rotoscòpia, separant per capes els elements
de dibuix. Tradicionalment aquesta part es feia amb acetats (cells), de manera
que es dibuixava separadament en cada acetat els diferents elements de l’animació.
Es pot diferenciar essencialment entre escenari i personatges, tot i que també els
personatges i altres elements animats, accesoris o efectes especials han d’anar
dibuixats en capes diferents.

Cal pensar a separar els elements amb moviment dels que no en tenen, així
s’estalvia feina. En els elements amb moviment s’han de rotoscopiar tots els
fotogrames, però els elements que no tenen moviment o el fons de l’animació,
si no es mou (i no hi ha cap moviment de càmera), només s’han de dibuixar un
cop.

Per tant, un cop organitzat i planificat tot el procés, i un cop està clar quins elements
de l’animació s’han de rotoscopiar i quins duren només un fotograma, es pot
començar la tasca artesanal de calcar cada fotograma.

https://player.vimeo.com/video/156969406
https://player.vimeo.com/video/156969406
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En el nostre cas, com que treballem digitalment, el procés es fa amb Adobe
Photoshop, i l’edició final es fa en Adobe After Effects.

El primer és importar el material de vídeo a Photoshop, de manera que es crea
una capa independent per a cada fotograma. Treballem amb el Workpsace/Motion,
que és l’espai de treball per treballar la rotoscòpia. La finestra timeline mostra els
fotogrames, i la finestra layers, les capes corresponents a cada fotograma.

La feina consiteix a dibuixar amb la tècnica d’animació tradicional 2D. S’han de
dibuixar els elements de l’animació sobre una capa nova per a cada fotograma,
prenent com a model els fotogrames de vídeo.

Teniu total llibertat per aprofitar i experimentar amb les eines d’Adobe Photosop,
però principalment usareu els pinzells.

En el procés de treball és molt important, com en altres processos d’animació
2D tradicional o digital, fer primer un dibuix en brut, com un esbós o esquema,
comprovar que funciona i, en cas que sigui correcte, passar a un segon dibuix amb
més detall, per finalment afegir el color en altres capes independents:

1. Dibuix en brut (rough)

2. Dibuix definitiu de línia

3. Aplicació del color

Podeu veure com és aquest procés de rotoscòpia al videotutorial següent:

https://player.vimeo.com/video/226117210

2.5.2 Elaboració de l’animació mitjançant la rotoscòpia, en dibuix
físic i virtual

El següent pas de la rotoscòpia, quan s’ha acabat de dibuixar tots els fotogrames,
ja sigui dibuix en brut, dibuix acabat o color, és ordenar seqüencialment els
dibuixos una línia de temps. Penseu que l’exportació final de l’animació serà
un arxiu de vídeo. Per tant, hem d’usar un programa que ens permeti exportar en
diversos formats de vídeo.

Quan els fotogrames dibuixats i acolorits amb la tècnica de la rotoscòpia
estan a punt, el següent pas és exportar i ordenar seqüencialment els
dibuixos en una línia de temps.

https://player.vimeo.com/video/226117210
https://player.vimeo.com/video/226117210
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Per exportar, des d’Adobe Photoshop hi ha dues opcions:

• Render to video: és l’opció més ràpida per exportar en vídeo. La usarem
de manera provisional, per exemple per veure el test d’animació de línia en
brut, o fer proves provisionals d’edició durant el procés.

• Export layers to files: aquesta opció serà la que usarem per exportar
l’animació a After Effects per fer l’edició final i la postproducció (correcció
del color, efectes...).

En aquest vídeo veureu com exportar els fotogrames des d’Adobe Photoshop:

https://player.vimeo.com/video/226117287

Per últim, quan els fotogrames ja estan exportats, el següent pas és importar-los a
After Effects. Hi ha dues opcions per importar fotogrames com una seqüència a
After Effects:

• Importar seqüència d’arxius: es crea un clip de vídeo que no es pot editar
després.

• Crear composició a partir d’arxius d’imatge: es crea una composició on es
poden canviar, afegir o eliminar imatges de la seqüència.

En aquest videotutorial s’explica com importar a After Effects els fotogrames, com
afegir ajustos i com exportar el vídeo final:

https://player.vimeo.com/video/226117367

https://player.vimeo.com/video/226117287
https://player.vimeo.com/video/226117287
https://player.vimeo.com/video/226117367
https://player.vimeo.com/video/226117367
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