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ANIMACJA CYFROWA POSTACI  
W OPARCIU O ANIMACJ Ę KLASYCZNĄ 

Streszczenie – Celem tej pracy jest stworzenie model postaci a następnie 
animowanie jej w klasyczny sposób za pomocą narzędzi cyfrowych. 
Problemem do rozwiązania jest odpowiedni sposób animacji, 
uwzględniając trzy aspekty jakie sztuka animacji prezentuje. Pierwszym 
problemem do rozwiązania jest odpowiednie animowanie chodu 
człowieka, powtarzalność cyklu chodu oraz jego charakterystyka. Drugim 
problemem jest właściwa animacja mimiki postaci, jej mowy ciała, gry 
aktorskiej bohatera, tak aby gra postaci była przekonująca. 
Trzecim problemem do rozwiązania jest odpowiednia animacja mechaniki 
ciała, tak by widz mógł odnieść wrażanie o siłach działających w scenie, 
oddziaływujących na ciało podczas ruchu, a także sposób w jaki porusza 
się człowiek pod wpływem działania sił. 

1 Wstęp  

Filmy animowane zdobywają dzisiaj świat. Są znakomitym medium 
jakim twórca może porozumieć się z widzem, przekazać w bardzo atrak-
cyjny i jednocześnie abstrakcyjny sposób to, czego za pomocą filmu, nie 
może stworzyć ze względu na realne ograniczenia. Znakomitym przy-
kładem takiej ekspansji i uniwersalności animacji jest wystawa EXPO i 
polski pawilon. Film animowany "Animowana Historia Polski", wyreżyse-
rowany przez Tomasza Bagińskiego, jest główną atrakcją naszego pa-
wilonu podczas wystawy w Szanghaju 2010. Można zadać sobie pytanie 
- po co animować? Przecież to ogrom pracy jaka jest wykonywana przy 
tworzeniu wszystkich elementów animacyjnych. Ale odpowiedź jest pro-
sta. Taka realizacja pozwala na przedostanie się do kolejnego wymiaru 
jakim jest czas. 

Istnieją różne techniki animacji postaci - klasyczne takie, jakie są 
przedmiotem tej pracy oraz bardziej przemysłowe i nowatorskie. Te 
przemysłowe metody to mocap czyli motion capture. Mocap jest to pro-
ces konwersji naturalnego ruchu do przestrzeni trójwymiarowej.  
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Rys. 1. Obrazy z sesji Motion Capture [2] 

Odpowiednio rozmieszczone kamery przechwytują ruch aktorów (a 
konkretnie markerów umieszczonych na ich strojach). Obraz trafia do 
komputera, gdzie podlega obróbce i animacji. Efekt? ...płynny, animo-
wany ruch postaci. Brzmi dość prosto, jednak cały proces jest bardzo 
złożony i czasochłonny. Mocap był odpowiedzią na modele 3D wykorzy-
stywane w filmach. Szukano sposobu, aby stworzyć bardziej reali-
styczne postacie, z mniejszą ingerencją animatora (dla oszczędności 
czasu i pracy). Mocap cechuje się przede wszystkim dokładnością, 
szybkością oraz wielofunkcyjnością. Można mocapować postaci ludzkie, 
ale także przenosić ich ruch na dowolne postaci, bez względu na jej 
rozmiary (ruch dorosłego aktora można przenieść zarówno na postać 
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dziecka, jak i ogromnego robota czy innego stwora:) Motion capture ide-
alnie przechwytuje ruchy tzw. bezczynności oraz przenoszenia ciężaru 
ciała. Oprócz nagrań postaci humanoidalnych, mamy oczywiście pełną 
swobodę mocapowania zwierząt, broni, rekwizytów oraz wszelakich 
elementów scenerii. 

2 Podstawy animacji 

Grim Natwick, animator 83 scen w filmie Disney'a "Królewna Śnieżka 
i Siedmiu Krasnoludków" tak streścił ideę animacji: 

" A-A-A-NIMATION .... IT'S..A-A-ALL... IN THE TIMING...... A-A-AND 
IN... THE SPACING... (długa pauza).... STRAY-Y-Y-N-NGE.... THAT 
THE AMERICANS .... WHERE THE ONES TO WORK THIS OUT...." 

 

Rys. 2. Idea animacji według Grima Natwicka 
[4] 

Kozłująca piłka tłumaczy wszystko. Stary przykład z odbijającą się 
piłką jest bardzo często wykorzystywany ponieważ prezentuje tak wiele 
aspektów animacji. 

 

Rys. 3. Przykład z kozłującą piłką [4] 
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Piłka odbija się i kiedy uderza o podłogę... -  to jest timing. Zderzenia 
- kiedy piłka uderza o podłoże - to jest timing akcji, rytm wydarzeń, 
akcentów. 

A poniżej spacing ... 

 

Rys. 4. Przykład spacingu [4] 

Pozycje piłki nakładają się na siebie w powolnej cześci fazy ruchu 
czyli na łuku. Ale kiedy piłka zaczyn opadać coraz szybciej odstępy 
zwiększaja się. To jest spacing. Spacing oznacza jak blisko lub daleko 
znajdują się od siebie te pozycje podczas ruchu. To wszystko, proste 
albo bardzo ważne. 

Animacja więc składa się z dwóch podstawowych elementów - 
spacingu i timingu. 

 

Rys. 5. Spacing i Timing w animacji [4] 

W tym prostym przykładzie jest jeden ukryty aspekt - waga piłki, czy 
jest ciężka czy lekka, z czego jest zrobiona. Jest mała czy duża, porusza 
się szybko czy wolno. Wszystkie te pytania wyłonią się w trakcie prób tej 
najprostszej animacji. Po takiej analizie i testach szybko zakradną się 
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aspekty osobowościowe do tej animacji - czy piłka zachowywać się 
będzie ostrożnie, zuchwale, wrogo czy nawet optymisticznie lub 
pesymistycznie podczas ruchu. 

Można się pokusić o stwierdzenie, że animacja to sztuka timingu. Ale 
tak naprawdę można tak powiedzieć o wszystkich ruchomych scenach 
czy obrazach. Najwybitniejszymi mistrzami timingu byli komedianci z 
niemych filmów: Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel and Hardy. Z 
pewnością dla reżysera, timing jest najważniejszą rzeczą. Dla animatora 
dobry timing jest to tylko połową sukcesu. Animator potrzebuje spacingu 
tak samo jak timingu. Można posiadać naturalną percepcją timingu ale 
trzeba nauczyć się spacingu otaczającej rzeczywistości. Jest jeszcze 
jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć: przykład ze skaczącą piłką jest 
często używany to zobrazowania animacji ściskania i rozciągania. Piłka 
rozciąga się w trakcie spadania, rozpłaszcza się podczas uderzenia o 
podłoże a następnie powraca do swojego normalnego kształtu w wolnej 
części łuku ruchu. 

 

Rys. 6. Zmian kształtu odbijającej się piłki [4] 

Piłka może zgniatać się i rozciągać w ten sposób jeśli jest z 
odpowiednio miękka i niedopompowana. Piłka z twardego materiału, np. 
piłka do golfa, będzie zachowywać się zupełnie inaczej.  Przykład 
animacji - postać podchodzi do tablicy aby zacząć na niej pisać, po 
drodze podnosi kredę. 

 
Rys. 7. Historia przedstawiona za pomocą 

trzech klatek kluczowych [4] 
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Pojawia się tu element ze szczytu piramidy animacji – klatka klu-
czowa (potocznie zwana kluczem). Są to klatki, które opowiadają histo-
rię, ilustrują całą animację. 

W powyższym przykładzie widać klatki kluczowe, wszystkie inne po-
zycje postaci przedstawione zostana za pomocą pozycji ekstremalych, 
pozycji pośrednich i przełamań. Jeśli klatki kluczowe zostaną źle osa-
dzone w czasoprzestrzeni animacji cała scena będzie zła i nie do po-
prawienia. Są to więc najważniejsze klatki z całej animacji. 

Warto rozważyć proces tworzenia tych wszystkich klatek na przykła-
dzie. 

Co należy zrobić najpierw? Na początek należy stworzyć klatki klu-
czowe – one muszą zobrazować co dzieje się w scenie, muszą przed-
stawić historię wydarzenia. 

 

Rys. 8. Klucze wraz z timingiem [4] 

Co nalezy zrobić dalej?Następnie trzeba stworzyć wszystkie klatki, 
które musza być w ujęciu. Oczywiście, postać musi podejść – kroczyć – 
do kredy. Należy więc stworzyć klatki, w których następuje kontakt stopy 
z podłożem. Będą to klatki ekstremalne. 
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Rys. 9. Klatki pośrednie [4] 

Co dalej? Ujęcie w naturalny sposób wymaga stworzenia przełamań. 
W tym ujęciu będzie to stan pośredni pomiędzy krokami. 

 

Rys. 10. Przełamania [4] 

3 Cykle ruchu 

„Chód jest pierwszą rzeczą do nauki. Naucz się wszelkiego rodzaju 
chodów, bo chody to najtrudniejsze zjawisko do zrobienia dobrze” Chód 
jest procesem przewracania i wyrównywania się (ciała) w czasie. 
Człowiek próbuje uchronić się przed upadkiem w trakcie poruszania się 
naprzód. Jeśli nie postawi nogi przed sobą – upadnie prosto na twarz. 
Przechodzi przez szereg kontrolowanych upadków. Człowiek pochyla 
się górną częścią ciała do przodu po czym przemieszcza nogę przed 
siebie w odpowiednim momencie by odzyskać stabilną postawę. Krok, 
stabilizacja, krok, stabilizacja, krok, stabilizacja. 

Zwyczajowo człowiek podczas chodu podnosi stopę na najmniejszą 
potrzebną wysokość. Dlatego tak łatwo się potknąć i upaść – wystarczy 
niewysoka przeszkoda – np. wystająca lekko płytka chodnikowa. 
Wszystkie chody różnią się od siebie. Nie ma na świecie dwóch osób 
mających ten sam chód. Aktorzy próbują przedstawić postać 
koncentrując się na chodzie – starają się opowiedzieć całą historię 
sposobem chodzenia. 

Można pokusić się jednak mimo to o pewien ogólny model chodu 
człowieka. 
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Rys. 11. Szkic ogólnego modelu chodu 
człowieka [4] 

Istotnym elementem w chodzie jest pięta. Prowadzi ona całą stopę, 
która to jest elementem podporzadkowanym i podążającym za ruchem 
pięty. 

Podczas biegu i chodu pięta jest płasko przytwierdzona do podłoża – 
obrazuje to wagę. Stopa podnosi się w ostatnim możliwym momencie. 

 

Rys. 12. Dynamika pięty [4] 

Dużą rolę w odpowiedniej animacji chodu odgrywa właściwa (co 
zupełnie nie znaczy, ze zgodna z rzeczywistością) animacja stopy. W 
przypadku poprawnego zanimowania ruchu stopy cały chód wydaje się 
mało interesujący.  W takim przypadku warto zastosować kilka trików, 
które zapewnią ciekawą charakterystykę. Pierwszym z nich jest 
opóźnienie podniesienia stopy, która ma stanowic podstawę dla 
następnego kroku. Potem można również zmienić kąt stopy względem 
nogi. Po takich zmianach ruch ma w sobie o wile więcej witalności. 
Animacja w dużej mierze opiera się na wynalazczości i kreatywności 
animatora. Jeśli istniej tylko możliwość do innowacyjności – powinno się 
tworzyć nowe rozwiązania. 
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Normalnie stopa podnosi się powoli, potem przemierza dystans 
„kroku” szybko a następnie równie szybko ląduje. A dlaczego nie 
odwrócić by takiego procesu? Stopa podnosiłaby się w takim przypadku 
szybko (klatki od 1 do 5) przemierzałaby dystans środkowy z normalna 
prędkością (klatki 5 do 10) a potem lądowałaby powoli (klatki 11 do 15). 

 

Rys. 13. Wzbogacanie animacji stopy poprzez 
odwrotną animację ruchu pięty [4] 

Ciężar jest przenoszony z nogi na nogę w podczas normalnego 
kroczenia. Podczas każdego uniesienia stopy środek ciężkości ciała jest 
wypychany do przodu i na bok nad drugą stopę. Podczas tego ramiona 
są przeważnie w przeciwnej pozycji do posladków i bioder. 

Ważne jest również przechylenie pasa. Normalnie linia pasa jest 
skierowana w dół z nogą, która jest w pozycji dolnej lub w górę z noga 
skierowanaw górę. W takim przypadku pas barkowy jest rzeciwinie 
przechylony w stosunku do miednicy. 
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Rys. 14. Biodra i pas barkowy podczas 
przenoszenia ciężaru z nogi na nogę 
[4] 

Podczas gdy ramię unosi się w klatce pośredniej, dłoń jest w 
najniższej cześci łuku, po którym się porusza. W tym przypadku łuk jest 
wytyczany przez nadgarstek. Dłonie podczas bujania, w celu 
zachowania równowagi podczas marszu, będą dążyły do poruszania sią 
jakby ruchem rozbujnego wahadła. 

 

Rys. 15. Ruch dłonie po łuku [4] 

4 Przygotowanie postaci do animacji 

Animacja odbywa się oczywiście na modelu. Model został stworzony 
od podstaw w programie Wings3d. Model ten w późniejszych etapach 
zostanie zrigowany czyli przygotowany do animacji a następnie 
zanimowany. 

Sam proces modelowania bryły postaci jest procesem złożonym - w 
trakcie modelowania należy pamiętać o kilku aspektach, których 
zaniedbanie może zniweczyć cały proces animacji. 

Pierwszym z tych aspektów jest podstawowa zasada – wielokąty 
(polygony) muszą składać z 4 wierzchołków (werteksów). Jest to 
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wymagane ponieważ wielkokąt (przypuśćmy prostokąt) składa się z 2 
trójkątów i przemieszczanie w przestrzeni 3d jednego z wierzchołków 
nie powoduje podziałów płaszczyzny wilokąta nigdy na więcej niż 2 
trójkąty. 

 

Rys. 16. Zbliżenie na układ siatki modelu 

Łatwo przeoczyć polygon, który wyłamał się z reguły. Poprzez dziele-
nie polygona edytujemy również sąsiednie, w których zwiększa się lub 
zmieniejsza liczba wierzchołków.  

Inną ważna kwestią podczas modelowania jest anatomia. Mięśnie po-
ruszając kończyny deformują się w bardzo wysublimowany sposób. Od-
powiednie budowanie siatki zapewnia lepszą – bardziej naturalną dla 
oka, deformację modelu podczas animacji. 

Należy więc anatomię uwzględnić podczas tworzenia topologii siatki 
modelu. 

Najlepszym przykładem będzie twarz - bardzo skomplikowanym „me-
chanizm”. Ilość mięśni jakie porusza brwi, usta, itd. oraz ułożenie po-
szczególnych partii mięśni jest kluczowe podczas animacji mimiki. Do-
stosowanie topologii siatki modelu do naturalnego dla człowieka ułoże-
nia mięśni mimicznych jest obowiązkowe w celu stworzenia przekonują-
cej i naturalnej animacji. 

Modelowanie rozpoczyna się od stworzenia brył podstawowych, two-
rzących poglądową sylwetkę postaci. Potrzebne będą bryły, które sta-
nowić będę głowę, szyję, klatkę piersiową 3 częściową, miednicę, i po-
dwójnie – uda, dolną częśc nogi (roboczo można nazwać to 
piszczelem), stopę i palce u stóp połączone w jedną cześć, barki, 
ramiona, przedramiona 2cześciowe, dłonie i palce składające się z 3 
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części. Do tego dochodzą gałki oczne i powieki, brwi a następnie język, 
górna szczęka i dolna szczęka. 

Sam proces modelowania jest pominięty, ponieważ nie stanowi te-
matu pracy a jest tylko jednym z aspektów. Zagadnienia modelowania 
na potrzeby animacji zostały omówione. Gotowy model wygląda 
następująco 

 

Rys. 17. Sylwetka postaci 

5 Mimika 

Ten aspekt jest niezwykle ważny w jakimkolwiek filmie. Aktor gra role 
gównie twarzą, mimiką. Definiowanie mimiki postaci zajmuje ogromne 
ilości czasu. Jak było opisane wcześniej każdy kształt jest tworzony 
osobno. 
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Rys. 18. Mimika postaci 

W grafice trójwymiarowej jednym ze sposobów na stworzenie bryły 
jest umieszczenie w trójwymiarowym układzie współrzędnych wierzchoł-
ków – punktów, które następnie łączy się liniami a pomiędzy już 3 punk-
tami tworzona jest płaszczyzna. I tu zastosowanie znajduje animacja 
poprzez morfing. Mrofing polega na zmianie kształtu bryły i przekształ-
caniu dynamicznie pierwotnego kształtu w inny, wcześniej stworzony. 

Różnice w położeniu punktów nakładane są na bryłę. 
Chcąc uzyskać ciekawy wyraz twarzy nie trzeba modelować całej 

miny. Wystarczy wymodelować kształty podstawowe a następnie mie-
szać te kształty w odpowiednich proporcjach z bryłą podstawową. 
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Rys. 19. Nakładanie kilku zmian bryły 
jednocześnie 

W powyższym przypadku uzyskałem wyraz twarzy nie poprzez 
indywidualne modelowanie tej miny ale poprzez zmieszanie kilku 
podstawowych kształtów. Tymi kształtami były podniesiony pewien 
odcinej lewej brwi, opuszczony środkowy odcinek lewej brwi, 
podniesiony pewien odcinek prawej brwi, opuszczony kącik ust – lewy i 
prawy, opuszczona dolna warga w pewnej części – z lewej i prawej 
strony oraz podniesiona lewa część nosa. 

6 Enveloping - kopertowanie 

Kopertowanie – (enveloping) to przypisanie odpowiednich wierzchoł-
ków do kości. Przemieszczana kość będzie przemieszczać również 
wierzchołki. 

Jest kilka opcji na skopertowanie kształtu. Można automatycznie 
przypisać wierzchołki do kości a potem dostosowywać ich wagi 
przypisania lub od razu przypisywać odpowiednie wierzchołki do kości.   

Ja wybieram opcję pierwszą czyli korygowanie automatycznego 
kopertowania. Akcja przypisze wierzchołki do kości z odpowiednimi 
wagami. 
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Rys. 20. Enveloping 

 
 

Rys. 21. Błędy automatycznego envelopingu 

Na tym etapie można już przemieszczać obiekty sterujące – na 
przykład sterujące dłońmi, czy stopami. Problem polega na błędach jakie 
pojawiają się na tym etapie prac. Ponieważ proces jest automatyczny 
trzeba jeszcze wiele dopracować.  

Pierwszym błędem jaki można zauważyć jest nieprecyzyjne 
przypisanie wierzchołków do kości. Poruszając nogą zmienia się też 
pozycja głowy a poruszając ręką zupełnie rozjeżdża się bryła klatki 
piersiowej. 
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Te artefakty można zniwelować poprzez ręczne ustawianie wag dla 
poszczególnych wierzchołków.  

Pierwszą możliwością jest ustalanie wagi w wykazie wag wszystkich 
wierzchołków. To rozwiązanie jest jednak bardzo czasochłonne. 

Inną opcją jest malowanie wag na bryle. I to już jest bardzo 
przyjazdne rozwiązanie. Wystarczy wybrać cześć modelu, na przykład 
udo, a następnie wybrać kość, która ma tym udem manipulować. 
Wystarczy namalować wagi na modelu dla tej kości.  

7 Ruch swobodny 

Istotą tej animacji jest odpowiednie przedstawienie unoszenia 
ciężaru, tego co się dzieje przed tym wydarzeniem i zaraz po nim. 

Na początku postać musi zmierzyć się mentalnie z problemem 
podniesienia kamienia. Już w trakcie gdy podchodzi do ciężaru mierzy 
siły na zamiary. 

 

Rys. 22. Postać podchodzi do ciężaru 

W kolejnym etapie postać staje przed kamieniem mając już pewne 
pojęcie o jego rozmiarze i wadze. Teraz bohater musi wymyślić jak 
zabrać się za podniesienie tego głazu.  



 
J. Michalski 

 

 45

 

Rys. 23. Postać zastanawia się jak podnieść 
kamień 

Po tym jak postać już obmyśli jak chwycić ten kamień lekko zaciera 
dłonie rozgrzewając ręce i zbiera przy okazji mentalne siły. 

 

Rys. 24. Postać okazuje siłę 

Po tym zabiegu postać nabiera determinacji. Zaciska pięści by 
naprężyć mięśnie i bierze głęboki oddech. 
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Rys. 25. Determinacja postaci 

Postać dynamicznie schyla się w kierunku ciężaru. Dodatkowo efekt 
można wzmocnić odpowiednim wyrazem twarzy. 

 

Rys. 26. Dynamiczne chwycenie ciężaru 

Teraz postać by podnieść ciężar musi kurczowo go złapać, nawet 
przykleić się do niego i odchylić się nieco. 
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Rys. 27. Postać podnosi ciężar 

Następnie bohater musi skompensować odchylenie przechyleniem 
się do przodu. W ten sposób zachowa równowagę. W tej pozycji 
kręgosłup jest wyraźnie wygięty po łuku. 

 

Rys. 28. Wygięty kręgosłup postaci 
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W kolejnym ruchu postać musi wyciągnąć ciężar do góry. Robi to 
poprzez silne i wyraźne odchylenie się. Kręgosłupy wygina się w 
przecina stronę w stosunku do pozycji poprzedniej. 

 

Rys. 29. Wyciąganie ciężaru do góry 

Gdy postać podciągnie już ciężar do góry dzięki odchyleniu się musi 
kontynuować podnoszenie ale teraz za pomocą wypychania a nie 
odciągania. Ciężar w ostatniej fazie jest opierany na barku a jego 
utrzymanie zapewnia korygująca wszystko głowa postaci. 

 

Rys. 30. Końcowe podniesienie ciężaru 
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W następnej pozycji postać traci kontrolę nad balansowaniem 
ciężaru. Kamień wprawiony w ruch zaczyna wywoływać zbyt duże siły, 
które uniemożliwają jego ustabilizowanie. Postać pod wpływem tak 
dużego ciężaru przechyla się do tyłu i ostatecznie jest to powodem 
upadku. 

 

Rys. 31. Utrata kontroli przez postać 

Po utracie kontroli postać leci do tyłu. Najpierw korpus potem nogi, 
które przytwierdzone do podłoża zostają opóźnione. Potem postać już 
tylko bezwładnie upada. 

 

Rys. 32. Upadek 
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8 Ankieta – osi ągni ęcia pracy wzgl ędem zało żeń 

Badania zostały przeprowadzone na grupie około 40 osób. Osoby te 
są w różnym wieku, od 15 do 60 lat. Część z nich to osoby posiadające 
wiedzę na temat tworzenia animacji a część zupełnie takiej wiedzy nie 
ma. Osoby te oceniają animacje podług problemów do rozwiązania jakie 
zostały przedstawione w pracy.  

 
Animacja chodu 
Ta animacja jest niepozorna w swoim charakterze. Dla przeciętnego 

widza nie wyróżnia się niczym specjalnym. To komunikowali respon-
denci najczęściej. Osoby bez wiedzy o animacji niewiele były wstanie 
powiedzieć.  

W drugim rzędzie przedstawione przez respondentów opinie 
dotyczyły ruchu rąk. Był on według nich zbyt płynny. 

Animatorzy oceniający animację lepiej przyjrzeli się tej scenie.  
Wszystkie pozycje - kluczowe, przejściowe i przełamania zostały 

ocenione jako poprawnie ustalone. Timing został również oceniony jako 
poprawny.  

W większości opinii animatorzy docenili ruch nóg. Ocenili jako 
poprawny ruch stopy podnoszonej - przemieszczenie o właściwej 
dynamice. Również poprawnie i skutecznie wykonane zostało osadzenie 
stopy na podłożu. Według opinii stopa jest osadzona na podłożu tam 
gdzie powinna i zaczyna się skręcać do podniesienia również w 
odpowiednim momencie. Osoby zwróciły uwagę na odpowiednia 
amplitudę ruchu pionowego bioder w pozycjach kluczowych i 
przejściowych. Zdecydowanie dobrze, według animatorów, dobrane 
zostały obroty bioder. Nie górują one nad całością animacji a 
jednocześnie są widoczne.  

Animatorzy mieli zastrzeżenia co do ruchu ramion. Byli wstanie 
zdefiniować to odczucie jakie mieli amatorzy.  

"Dłonie są ostatnim elementem w łańcuchu oddziaływania sił. W tej 
animacji widać to zbyt wyraźnie.". 

Według kilku uwag dłonie są po prostu zbyt opóźnione w ruchu 
względem ciała. 

Ten aspekt rozwinął animator z USA. Słusznie zwrócił uwagę, iż 
dłonie nie mogą być zbyt opóźnione względem ruchu ciała w pozycjach 
skrajnych gdy są najbardziej wychylone. Muszą być opóźniane tylko w 
pozycjach pośrednich.  

Ogółem animacja została oceniona jako poprawna. Dodatkowo przez 
część respondentów została scharakteryzowana jako poprawna w 
szczegółach, jako odpowiednia została oceniona cykliczność ruchu. 
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Animacja mimiczna 
Animacja ta przypadła do gustu wszystkim respondentom. 

Szczególnie „nieświadomi” widzowie byli pozytywnie doświadczeni.  
Cel tej sceny został dość skutecznie osiągnięty ponieważ wszyscy 

respondenci zauważyli jak ważne są proporcje pomiędzy „mową ciała”, 
gestykulacją a mimiką w scenie mimicznej. Również wszyscy oglądający 
tą animację zwrócili uwagę na to, iż jest wyraźnie zobrazowane to, jak 
postać myśli. Dodatkowo widzowie rozpoznali kilka faz tej sceny - 
konsternacja i zaskoczenie po usłyszeniu pytania, następnie 
przyswajanie pytania i tematu tego pytania przez postać, potem 
poszukiwanie odpowiedzi w a na końcu odpowiedź. 

Jedyne uwagi jakie były to, zbyt teatralne gesty postaci jak na taką 
treść monologu. Widzowie stwierdzili bowiem, iż postać wykonuje zbyt 
wiele ruchów w dość krótkim przedziale czasu. Ponadto ruchy te są zbyt 
wyraźne. 

„Nieświadomi” respondenci uznali za poprawną synchronizację 
mimiki z dźwiękiem. 

Bardziej świadomi w temacie  rozpoczęli opinie od stwierdzenia, iż 
ten rodzaj animacji jest bardzo subiektywny. Wiele rozwiązań jest 
poprawnych i nie jest możliwe jasne sprecyzowanie błędów ponieważ 
wiele aspektów ,jakby się zdawało błędnych, może być elementem 
koncepcji całej sceny. Właśnie na ten aspekt od razu animatorzy zwrócili 
uwagę. 

„Żaden porządny animator wprost nie skrytykuje animacji ponieważ 
wszystko jest subiektywne i taką jedynie da opinie przy czym podkreśli 
jej subiektywność dwa razy. Nie ma w animacji bowiem niczego całkiem 
TAK albo NIE.”. 

Taka uwaga właśnie padła podczas oceny tej sceny od animatora. I 
tak właśnie większość opinii się kształtowała – były to subiektywne 
odczucia. 

Najczęściej animatorzy zwracali uwagę na zbyt mała płynność ruchu 
rąk podczas gestykulacji. 

Jednocześnie ocenili jako skuteczną grę aktorską postaci, jej mimikę 
oraz mowę ciała co jest istotą tej sceny. 

 Animacja swobodna 
Podobnie jak animacja w scenie mimicznej, ta animacja przypadła do 

gustu wszystkim respondentom. I to już świadczy o tym, że cel został 
osiągnięty. Widzowie dostrzegli mnogość ruchów jakie postać wykonuje 
i to, że nie są one wyolbrzymione i nie górują nad animacją. 

Animatorzy zwrócili uwagę na zniekształcony timing w tej animacji. 
Chodziło o moment upadania, o to, że pozycje kluczowe są zbyt blisko 
siebie na listwie czasowej. Jednocześnie nie sugerowali zmian bowiem 
pasuje to niejako do charakteru tej animacji. Respondenci określili jako 
poprawną mechanikę ciała w momencie podnoszenia ciężaru z 
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zastrzeżeniem co do pracy rąk. Są one bowiem za rzadko prostowane 
pod tak sporym ciężarem a zbyt często sa ugięte - zwłaszcza w 
momencie podciągania ciężaru do góry. Co najważniejsze, jako 
poprawny oceniony został ruch kręgosłupa, jego wyginanie podczas 
podnoszenia ciężaru. 

Animatorzy zwrócili uwagę na brak płynności w początkowej fazie 
animacji. Gdy postac podchodzi do kamienia jest jeszcze poprawnie ale 
gdy zatrzymuje się zmiena pozycji jest zbyt szarpana, brakuje płynności 
w przejściach pomiędzy pozycjami kluczowymi.  

Ogólnie przez respondentów animacja mechaniki ciała została 
uznana za poprawną i przypadajacą do gustu. Dodatkowo podkreślano 
jej charakterystycznosc i indywidualizm, niepowtarzalność. Tutaj 
ankietowani nie posiadjącej wiedzy podkreślali właśnie to, co animatorzy 
okreslili jako zmiana charakteru animacji poprzez zmienę timingu. 

Literatura 

[1] "Animowana historia Polski - reżyseri Tomasz Bagiński 
[2] Obraz z filmów  i z planów zdjeciowych wytwórni Dreamworks 
[3] "Gwiezdne Wojny" - reżyseria George Lucas 
[4] Drawing - Richard Williams - The Animator's Survival Kit 
[5] Wikipedia 
[6] Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right - Jason 

Osipa 
[7] Cartoon Animation - Preston Blair 
[8] The Complete Animation Course: The Principles, Practice and 

Techniques of Successful Animation - Cris Patmore 
[9] The Illusion of Life: Disney Animation - Ollie Johnstone 
[10] Character Animation Crash Course! - Eric Goldberg 
[11] Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the 

Digital Animator - Tony White 

 

 



 
J. Michalski 

 

 53

DIGITAL ANIMATION OF THE FORM BASED 
ON THE CLASSIC ANIMATED FILM  

Summary – A creature is a purpose of this work the model of the form but 
next animating for her in the classic way with the use of digital tools. To 
the solution an appropriate manner of the animation is a problem, taking 
three aspects into account the art is introducing which the animation. To 
the solution proper animating the walk of the man, the repetitiveness of the 
cycle of the walk and his characteristics are the first problem. A real 
animation of the facial expression is the second problem for the figure, her 
body languages, of drama game of the hero so that the game for the figure 
being persuasives. To the solution a suitable animated film of mechanics 
is the third problem bodies so that the spectator can take back illusion 
about forces operating in the scene, interacting to the body during the 
move, as well as way into which a man is moving under the impact of the 
action of powers. 


