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1 Tema

Estudar o uso do POV RayTM 1 para criar uma animação.

2 Problema

O aplicativo POV RayTM é conhecido pela sua interface e linguagem fácil de
ser utilizada, produzindo com rapidez cenas de alta definição. Para criar uma
animação são necessários vários quadros de imagens (chamados frames) de
modo que há uma leve mudança de um para outro, produzindo a sensação de
movimento quando passados numa velocidade de, no mı́nimo, 30 fps (frames
por segundo).

Como o POV RayTM gera apenas um quadro por vez, teŕıamos de fazer
manualmente pequenas mudanças no código que representa a cena, criando
os frames. Isto é um trabalho leve se a animação resultante tiver um pouco
mais de 10 frames. Mas o trabalho pode ser tedioso quando a animação tiver
200 frames.

3 Justificativa

Estabelecer uma fonte de consulta para aqueles que querem fazer animações
utilizando o POV RayTM .

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Produzir uma animação com o POV RayTM .

4.2 Objetivos Espećıficos

Mostrar como se produzir a animação com o POV RayTM e quais as ferra-
mentas que devem ser adicionadas ao trabalho para que ele seja conclúıdo.
Porcuramos mostrar também como um objeto complexo como o Cubo de
Rubik pode ser animado pelo POV RayTM .

1Persistence of Vision Raytracer
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5 Hipótese

Em prinćıpio, deve haver alguma variável do POV RayTM que permite que
sejam renderizadas várias cenas, uma após a outra, de modo a automatizar
o processo.

6 Revisão de Literatura

A principal fonte de consulta foi o arquivo de ajuda do POV RayTM .

7 Metodologia

A chave da animação no POV RayTM é a palavra clock. No código-fonte deve-
se colocar a variável clock onde se faz necessária uma mudança constante da
posição de objeto(s) que compõem a animação. Ajustando adequadamente
o arquivo .ini, produz-se a seqüência de frames.

Para isso clique no ı́cone Ini na barra de ferramentas e selecione Edit.
O arquivo default é QUICKRES.INI. Neste arquivo encontramos vários co-
mandos como este:

[160x120, No AA] especifica o nome de uma opção
Width=160 largura do quadro
Height=120 altura do quadro
Antialias=Off anti-aliasing

Para que a renderização do exemplo (O Cubo de Rubik) fosse feita
usamos a seguinte configuração:
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[Static]

Width=512

Height=384

Antialias=Off

[Animation]

Width=1024

Height=768

Antialias=On

Antialias Threshold=0.2

Antialias Depth=3

Input File Name=cubo.pov

Initial Frame=1

Final Frame=200

Initial Clock=0

Final Clock=20

Pause when Done=off

Cyclic Animation=off ;insures it reaches 1.0

A variável Antialias Threshold serve para dizer ao POV RayTM a
distância entre duas amostras dentro de um pixel da imagem. Seja a diff a
seguinte diferença:

diff = abs(r1− r2) + abs(g1− g2) + abs(b1− b2),

onde < r1, g1, b1 > e < r2, g2, b2 > são as componentes rgb de duas amostras.
Se a diferença é maior do que o valor especificado pela variável
Antialias Threshold, então mais uma amostra é adicionada entre as duas
consideradas. Portanto, quanto menor o valor de Antialias Threshold,
melhor será a qualidade da imagem, mas teremos um tempo de renderização
extremamente elevado. Também temos de levar em conta a percepção do olho
humano e a resolução do monitor em que se está trabalhando, uma vez que
haverá um limite em que não se perceberá nenhuma melhora da qualidade
da imagem conforme se diminue o Antialias Threshold.

A variável Antialias Depth dá uma taxa de acréscimo de amostra da
seguinte forma: se for detectada a diferença já citada, então POV RayTMcoloca
o quadrado do número de Antialias Depth de amostras dentro do pixel.
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Initial Frame e Final Frame mostram o número do frame inicial e do
frame final, respectivamente. Serão gerados 200 frames, no exemplo.

Initial Clock e Final Clock nos dará o valor com que a variável clock
será incrementada. Fazemos a diferença de Final Clock e Inicial Clock

(20), dividido pela quantidade de frames (200) será o valor de incremento de
clock para cada renderização do POV RayTM .

Após 32 horas de renderizações, obtivemos os 200 frames para a an-
imação do cubo de Rubik 2

O passo seguinte foi produzir um filme no formato avi com os frames
resultantes, usando o Adobe Premiere. Tivemos de reduzir o tempo de cada
frame de 5 para 0.2 segundo, resultando em uma taxa de 50 frames por
segundo para o filme.

2o código-fonte do trabalho pode ser adquirido em
http://www.inf.ufsm.br/∼giuseppe/CubodeRubikAnimado.htm
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