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7 Animera

Skapa en klassisk interpolering
Innan du går in på objektbaserad animering ska du först pröva att göra en egen 
klassisk interpolering som utgår från tidslinjen och dess nyckelbildrutor.

Skapa en ny Flash-fil (AS3) som du ger namnet 1. Klassisk interpolering.

I Flash-filens befintliga lager (Lager 1) ser du en tom nyckelbildruta i tidslinjen.

2. Döp det befintliga lagret till Boll. Rita upp en cirkel med ovalverktyget  
(håll Skift nedtryckt). Placera cirkeln på scenens vänstra sida.

Välj en valfri men enhetlig linje- och fyllningsfärg i panelen 3. Egenskaper. 
Konvertera cirkeln till en grafiksymbol och ge symbolen namnet Cirkel.

Studera tidslinjepanelen och notera att  
bildruta 1 nu är en nyckelbildruta.

Markera bildruta 20 i tidslinjen och tryck 4. F6 för att infoga nyckelbildrutan.

När du har infogat en nyckelbildruta är det en dags att göra förändringen som 
du vill ska ske vid den här punkten på tidslinjen. Eftersom du vill att ”bollen” 
ska studsa till motsatt sida av scenen, flyttar du grafiksymbolen Cirkel till motsatt 
sida av scenen samtidigt som den sist infogade nyckelbildrutan är markerad.

Se till att bildruta 20 är en nyckelbildruta och att den är markerad. Välj 5. 
markeringsverktyget, klicka och dra symbolen Cirkel till motstående sida av 
scenen. Klicka på bildruta 1 i tidslinjen för att kontrollera skillnaden.

Nu ska du skapa den klassiska interpoleringen.

6. Högerklicka mittemellan nyckelbild- 
rutorna i tidslinjen och välj Skapa klas-
sisk interpolering i snabbmenyn som 
visas.

Du kan också gå via Infoga-menyn och  
välja Klassisk interpolering.

Tidslinjen mellan nyckelbildrutorna blir lila med 
en pil mellan nyckelbildrutorna vilket indikerar en 
klassisk interpolering, se bilden nedan.
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Testa filmen
Du bör alltid testa filmen efter förändringar och tillägg. Du kan testa filmen 
direkt via tidslinjen genom att ställa spelhuvudet på bildruta 1 och trycka Enter, 
eller manuellt, klicka och dra spelhuvudet över tidslinjen. För att generera en .swf-
fil, en version av den slutgiltiga Flash-filen, måste du välja Kontroll, Testa filmen 
eller trycka kortkommandot Ctrl + Enter.

Testa filmen genom att generera en .swf-fil välj 1. Kontroll, Testa filmen eller 
tryck kortkommandot Ctrl + Enter.

Som du ser rör sig cirkeln åt ett håll och börjar därefter om i en pågående 
mycket snabb omtagning, vilket vanligen kallas loop. När spelhuvudet nått bild-
ruta 20 börjar den hela tiden om vid bildruta 1. Om du vill att cirkeln ska röra 
sig tillbaka till utgångsläget igen (utan att hamna där automatiskt), måste du pla-
cera ut ytterligare en nyckelbildruta på tidslinjen i vilken du placerar objektet på 
ursprungsplats-en igen.

Infoga en nyckelbildruta på bildruta 40, se till att den nya nyckelbildrutan 2. 
på tidslinjen är markerad och flytta tillbaka cirkeln till ursprungsläget (där 
cirkeln är, på bildruta 1).

Skapa en klassisk interpolering mellan bildruta 20 och bildruta 40. Testa 3. 
sedan filmen igen (Ctrl + Enter eller Kontroll, Testa filmen). Notera hur 
cirkeln rör sig fram och tillbaka i stället för att hela tiden återgå från samma 
punkt.

Kopiera och klistra in bildrutor
Kanske upplevde du, i föregående steg, att det var svårt att få objektet att hamna 
exakt på utgångsläget i bildruta 1. För att kringgå det problemet kan du åter-
använda bildrutor genom att kopiera och klistra in dem.

•	 I stället för att utföra steg 2 i föregående  
övning, placerar du en så kallad tom 
nyckelbildruta på bildruta 40 i tidslinjen, 
genom att högerklicka på den bildrutan 
och välja Infoga tom nyckelbildruta i 
snabbmenyn som visas.

Högerklicka på bildruta 1 och kopiera utgångsbildrutan genom att välja •	
Kopiera bildrutor. Markera bildruta 40 igen. Du ska nu klistra in den 
kopierade bildrutan på samma plats som tidigare (då räcker det inte att 
högerklicka och välja Klistra in bildrutor). Öppna i stället Redigera-menyn 
och välj Klistra in på plats eller ange kortkommandot Ctrl + Skift + V. Nu 
återanvänder du bildruta 1 på bildruta 40.

Spara filen under valfritt namn och stäng den när du är färdig.4. 
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Skapa en rörelseinterpolering
Nu när du har lärt dig grunderna för en klassisk interpolering ska du lära dig 
objektbaserad animering och skapa en rörelseinterpolering, det vill säga en inter-
polering med utgångspunkt från själva objektet.

1. Skapa en ny Flash-fil (AS3) som du ger  
namnet Rorelseinterpolering.

2. Rita ett objekt på scenen med ovalverk- 
tyget och konvertera det till en symbol.

3. Växla till markeringsverktyget, markera  
objektet på scenen och högerklicka. Välj 
Skapa rörelseinterpolering i snabb-
menyn som visas (studera samtidigt tids-
linjepanelen).

Notera att Flash lägger till ett antal bildrutor i tidslinjen när du skapar rörelsein-
terpoleringen. Antalet bildrutor som läggs till, baseras på det beräknade antalet 
bildrutor som visas under en sekunds tagning. Denna beräkning bygger på vald 
bildrutefrekvens för filmen.

Du kan granska och ändra bildrutefrekvensen via dialogrutan Dokumentegen-
skaper som du öppnar via menyn Ändra, Dokument. Du kan också studera och 
anpassa bildrutefrekvensen under Egenskaper i egenskapspanelen (visas när du 
klickar på scenen med markeringsverktyget).

Du kan granska och ändra bildrutefrekvens 
via dialogrutan Dokumentegenskaper eller 
via panelen Egenskaper.

I samband med att Flash lägger till bildrutor, när du högerklickar på ett objekt 
och väljer Skapa rörelseinterpolering, följer även spelhuvudet med och placerar 
sig i sista bildrutan för rörelseinterpoleringen. Den är därmed klar för nästa steg.

Undvik att använda Å, Ä, Ö i filnamn.

Kom ihåg att alltid konvertera objekt till 
symboler, särskilt om de ska animeras.
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Det enda som behöver göras för att färdigställa rörelseinterpoleringen är att flytta 
objektet på scenen så att det inträffar en förändring.

Välj markeringsverktyget, klicka och dra objektet diagonalt till motstående 4. 
sida av scenen. Flash infogar automatiskt den speciella nyckelbildrutan, 
Nyckelbildruta för egenskaper, som behövs för att sammanställa rörelse-
interpoleringen.

Nyckelbildruta för egenskaper
Den nya objektbaserade animeringstekniken i Flash CS4 erbjuder en ny typ 
av nyckelbildruta inom rörelseinterpoleringar och utgör värdet för en viss 
egenskap, vid en viss tidpunkt eller en viss bildruta i en rörelseinterpolering. 
Den kallas Nyckelbildruta för egenskaper och skiljer sig utseendemässigt, då 
nyckelbildrutan för egenskaper ser ut som ett ”ruteress” i stället för som en 
fylld cirkel.

Rörelsebana
I samband med att du sammanställer rörelseinterpoleringen, skapas en bana från 
utgångsläget till slutpunkten för interpoleringen, det är den rörelsebana som 
objektet rör sig efter. Den här rörelsebanan går också att ändra genom att klicka 
och dra den med markeringsverktyget.

Med markeringsverktyget kan 
du ändra och anpassa rörelse-
banan för att på så sätt ändra 
objektets rörelse på scenen.

Testa filmen, pröva att ändra banan med markeringsverktyget och testa 5. 
filmen ännu en gång.
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