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1 Úvod
Ú
Náš projekt měl mnoho cílů. V první řadě jsme se rozzhodly prozk
koumat několik optickýchh klamů a vy
yzkoušet si
v
kreeslení
i něěkteré z nich nakreslit a vyzkoušet, zdali naše ooko vidí to, co autor zaamýšlel. Dálle jsme se věnovaly
krátk
kých animaccí na papířee, které jsm
me následně fotografovaaly do počítaače a pomoocí grafickýcch a animaččních
prog
gramů ještě uupravovaly. Poté jsme see zabývaly tzzv. flip book
ky (malými knížečkami
k
s pohyblivým
mi obrázky), které
k
jsmee ihned zařaadily mezi hlavní
h
prioriity našeho pprojektu. Naakonec jsme se dostaly i k rozhýbáávání obrázkků na
počíítači a vyzkooušeli jsme sii sestrojit i op
ptickou hračkku, tzv. phen
nakistoskop.

2 Optické
O
klaamy
Sousstředily jsmee se převážnně na geom
metrické opticcké klamy, které jsou založeny
z
na geometrick
kých vlastnosstech
nakrreslených obbrazců. Také jsme zkoum
maly klamy ppsychologick
ké, kde 2D obrazce
o
vystuupují do 3D. U těchto klamů
můžžeme mluvit o tzv. obraazové inverzzi. Oko pak může vním
mat celkový prostor z mnnoha různýcch úhlů pohhledu.
Tom
muto efektu docílíme např. pomocíí různého s tínování jed
dnotlivých ploch
p
obrazuu. Oba optické klamy jsme
vlastnoručně nakkreslili pomoocí předlohy
y. Pozorovalyy jsme, jaký
ý vliv mají na naše vním
mání, a zkouššely jsme někkteré
p
stejněě jako na náss. Nakonec jssme zjistily, že oba klam
my fungují takk, jak
ukázzat ostatním účastníkům, jestli na ně působí
bylo
o na internetuu, kde jsme tyto
t
klamy naašly, psáno.
Dálee uvádíme něěkteré příklady optických
h klamů, kterré nás zaujaly
y.

K
pruhyy
2.1 Křivé
Jsou
u čáry na obrrázku navzájeem rovnoběžžné nebo ne??

Čáry na oobraze jsou vodorovné
v
a dokonce navvzájem rovno
oběžné.

P
k
krychle
2.2 Prostorové
Na tento
t
klam sse můžeme dívat
d
z různý
ých úhlů a vvždy uvidíme různě posáázené vystouuplé krychlee. Jednou sm
měřují
směrem dovnitř,, jindy zase ven.
v Jednou připomínají
p
sschody jdouccí směrem naahoru, z jiné strany schod
dy dolů.

3 Animace
A
Animaci můžem
me spatřit díky
d
nedoko
onalosti lidsského oka. Díky
D
vlastno
osti dozníváání zrakovéého vjemu, která
k
se projevuje
p
tím
m, že pozorrujeme-li upřeně
u
libovvolný předm
mět a potom
m od něho oodvrátíme zrak
z
anebo nám
tentto předmět sám zmizí z očí, na desetinu
d
sekkundy ucho
ováme na sítnici
s
jeho obraz. V oku
o se násleedně
přek
krývají dva obrazy a vyytvářejí iluzzi animace.
3.1 Thaumatrop
T
p
Thau
umatrop byll původně nástroj
n
dokazzující doznívvání zrakov
vého vjemu, následně see z něj stalaa velice oblííbená
hraččka, která již mnoho let sllouží k zabav
vení dítek poo celém světěě.
Thau
umatrop jsm
me sestrojily pomocí
p
dvou
u kusů papírůů, špejle a lep
pidla. Na jed
den papír se nnakreslí prvn
ní část celkového
obraazu, na druhýý část druhá. Poté se oba kusy papíru slepí k sobě zadní strano
ou na špejli.
Vložžíme-li špejlli do ruky a následně s ní pomaluu či rychle kroutíme, dochází
d
k veelice rychlém
mu střídání dvou
nakrreslených obbrazů. Oko již není schopno
s
vnnímat jednottlivé kresby
y odděleně a spojí je v jediný obraz.
Půvo
odní thaumaatrop byl tvořen dvěma kusy
k
papíru ((čtvrtek), ježž se otáčely pomocí
p
gum
miček provleččených otvorry na
každ
dé straně pappíru. Tento thaumatrop jsme také vvyzkoušeli vy
yrobit. Motiv tohoto thaaumatropu byl
b jezdec (m
mág),
který
ý rychlým ottáčením hraččky jel na slo
onovi.

Dálle jsme se rozzhodli vytvoořit dva thaum
matropy „na špejli“. Prvn
ním byl ptáčeek v kleci, drruhým rybkaa v akváriu

3.2 Flip
F Book
Flip book je knniha, či spíšee bloček neb
bo malá knížžečka, na jejjíchž stránkáách jsou vyoobrazeny posstupně se měnící
m
obráázky. Listujeeme-li velice rychle strranami této knihy, lidskému oku se tyto obráázky jeví jaako plynulý děj,
anim
movaný film..
Náš první flip boook byla kráátká animacee, kde malá rrybka vyskak
kovala z akvária na plochhu stolu. Pok
kud jste si puustili
anim
maci pozpátkku, rybka se naopak
n
oživo
ovala a vraceela se zpět do
o akvária.
Pro vytvoření tééto animace jsme
j
použily
y čtvercový bloček a jed
dnotlivé obraazy byly rozzkresleny na celkem šesttnácti
nkách. Jakožžto nejefektivvnější způsob překreslovvání jednotliv
vých obrázků jsme zvoliily vyrývání již nakresleeného
strán
obraazu tužkou ddo následujíccího políčkaa a následné obtáhnutí nově
n
vznikléého obrazce černým zvý
ýrazňovačem
m. Do
nověě vzniklého oobrazce se pooté dokreslila zbývající ččást nového snímku.
s

hý flip bookk byla nejdřííve animace slona, kterýý hýbal svým
mi končetinaami a poté sse rozplynul ve vzduchuu. Ke
Druh
slon
novi jsme náásledně dokreeslily kouzelníka, který „vplouvá naa scénu“ a pomocí
p
mocnného kouzlaa slona vyvoolává.
Změěnil se tedy ssměr animacce a místo zaanikajícího sslona, který se
s na konci „rozprskl“, sse slon „zrod
dil.“ Ve třetíí fázi
byl ještě dodán příběh slonna, jenž se nejdříve
n
pásll na pasece a poté byl napaden
n
a nnásledně hon
něn kouzelníkem.
t
animaci byl opět pouužit čtvercov
vý bloček. Č ást s kouzeln
níkem se rozzprostírá celkkem na dvaceti šesti strannách,
Na tuto
část se slonem nna čtyřiceti ossmi stranách. Poslední čáást se rozklád
dá na čtyřiceti pěti stránkkách.

Třettí flip book bbyla krátká animace
a
dvo
ou motýlů. T
Tito motýli létali po určeené trajektorrii a vykreslo
ovali do vzdduchu
nápiis či spíše jm
méno „Áďa.“

3.3 Počítačová
P
aanimace
Počíítačové anim
mace fungují na podobném
m principu jjako flip boo
ok, jelikož ob
braz kreslenýý na papíře byl
b předchůddcem
počíítačové anim
mace.
Rozhodly jsme sse vytvářet krátké
k
„gif an
nimace“, jelikkož bylo v naašich silách je
j vytvořit a navíc jsou velice
v
efektivvní.
Nejd
dříve jsme nakreslily hruubý náčrt aniimace na pappír. Následněě jsme vše překreslily poomocí vektorrového progrramu
Inksscape do poččítačové podooby. Takto vzniklé
v
kresbby jsme vyex
xportovaly do
o formátu JPG
G a pro rozh
hýbávání obrrázků
jsmee použily jeddnoduchý proogram GIF Movie
M
Gear. Tento progrram jednodušše pustí předdem zakreslené snímky velice
v
rych
hle za sebouu, aby pro oko splynuly v nepřerušoovaný obraz. V program
mu lze i reguulovat čas, po
p který se daný
sním
mek zobrazí, tudíž byl proo náš účel neejvhodnější.
Prvn
ní animace bbylo modré oko,
o
které se pomalu zavvíralo a opět otevíralo. Následně jsmee ovšem přid
daly i další barvy
b
očí, tudíž při kažždém mrknuttí se změní barva
b
oka na jjednu z bareev duhy.

há animace byla zkratkka Matematiccko-fyzikálnní fakulty (M
MFF) v rámeečcích. Jednnotlivá písmeena jsou tvoořena
Druh
tečk
kami, které see postupně zoobrazují. Steejně tak i jednnotlivé strany
y orámováníí „přicházejí na scénu“ jeednotlivě.

Třettí animací byyla postava ve stylu jap
ponského aniime, která nakláněla
n
hlaavu, mrkala jjedním okem
m a usmívalla se.
Pro její
j tvorbu jssme taktéž pooužily vektorový program
m Inkscape a k jejímu rozzhýbání proggram GIF Movie Gear.

3.4 Phenakistos
P
skop
Phen
nakistoskop jje kruhový disk,
d
jehož jeedna strana jje celá začerrněná a po jeehož obvodu jsou rovnom
měrně rozmísstěny
maléé štěrbinové otvory. Na druhé
d
straně tohoto diskuu je rozkreslena animacee do jednotlivvých fází (ob
brazů). Kotouč je
následně připevnněn na podsttavec tak, aby
y se jím daloo otáčet. Posstavíme-li ko
otouč před zrrcadlo a točím
me-li jím, vidíme
drazu, skrz šttěrbiny na jeddné straně, výsledný
v
rozppohybovaný obraz.
v od
Tím
mto přístrojem
m můžeme pozorovat
p
stroboskopickýý jev, jelikožž zde docházzí k přerušovvání světla ve velmi kráttkých
úseccích. Jelikož obraz pozorrovaný lidsk
kým okem zaaniká až o jednu třetinu sekundy pooté, co je sítnice podráždděna,
v mo
ozku se protoo vytvoří pohhyblivý obraaz.
Dalšší podobné ppřístroje jsou kinetoskop
p, kde jsou využity dvaa kotouče, upevněné
u
naa jedné stejn
ně rychle rottující
spojnici, aby se nnemuselo vyyužívat zrcad
dla, a zoetropp, což je otoččný buben, kd
de se štěrbinny nacházejí po
p jeho obvoodu a
p
je uvnitř bubnu.
pás s obrazy zachycujícími pohyb

4 Závěr
Do projektu jsme se přihlásily s cílem, co nejvíce si pohrát s naší fantazií a našimi kreativními schopnostmi. Měly
jsme mnoho plánů, které se nám podařilo realizovat. Povedlo se nám vytvořit několik kratších i delších animací
formou flip book, dále pak i animace v počítačové podobě. Nakonec se nám podařilo sestrojit i jednoduchý přístroj,
který nejen vytvářel další animaci, ale mohly jsme na něm pozorovat i stroboskopický jev. Také jsme vyzkoušely
některé optické klamy a snažily jsme se vysvětlit jejich princip, i když nakonec se ukázalo, že vše je spíše „ v mozku,“
než na „papíře.“
Zjistily jsme, že i když by se na první pohled zdálo „obyčejné“ kreslení jednoduché, není tomu tak. Překreslit
desetkrát, někdy až stokrát, úplně přesný a stále stejný obraz je velice náročná práce jak na čas, tak především na
nervy. Díky moderní technice již tento problém nemusíme řešit, nyní stačí stisknout jen prosté „ctr+c, ctr+v“ a přesná
kopie obrazu je na světě, ale jelikož jsme většinu animací kreslily ručně, ještě více obdivujeme animované filmy
z doby minulé, které byly také vytvářeny jen za pomocí tužky a papíru.
Jak už jsme říkaly, náš projekt bychom hodnotily jako úspěšný, povedlo se docílit všem našim očekáváním a vytvořit
animace, které potěší nejen nás, ale snad i všechny ostatní, kteří se na ně budou moci podívat.

