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1. Coordenades de mapatge

Quan apliquem textures a un objecte i volem donar versemblança al que estem

creant, és molt important que el mapatge que l'objecte rep sigui el correcte.

Les coordenades de mapatge defineixen com s'ha d'alinear un mapa a un ob-

jecte determinat. Aquest tipus de coordenades es relacionen utilitzant les lle-

tres UVW. La lletra U correspon a l'eix horitzontal (x), la lletra V correspon al

vertical (y) i la lletra W correspon a l'eix de profunditat (z).

Generalment, els objectes creats a partir de cossos volumètrics ja generen les

seves pròpies coordenades de mapatge, els que estan formats a partir de formes

planes com Line,�Circle o Donut, per exemple.

En aquest cas, si volem que es creïn de manera automàtica a mesura que anem

treballant caldrà activar la casella Generate�mapping�coords des del tauler Mo-

dify.
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Per a ajustar els mapatges a les coordenades de cada objecte disposem de di-

versos modificadors, tots identificats amb les lletres UVW.

• UVW�map. Aquest modificador s'utilitza quan s'ha creat un objecte a partir

de formes planes, els objectes compostos o les corbes NURBS, als quals

no se'ls han generat automàticament les coordenades de mapatge. Alguns

d'aquests elements, com el cas de les solevacions (Loft), no ofereixen la

possibilitat de crear les coordenades de mapatge de manera automàtica,

amb la qual cosa el modificador en qüestió és imprescindible perquè se'ls

pugui aplicar correctament un mapa.

Dins l'apartat Parameters del modificador podem escollir la forma genè-

rica que volem que tingui el mapatge: planar, cilíndrica, esfèrica, etc.

Si desactivem l'opció Real-world�map�size podrem indicar també la me-

sura que volem que tingui el mapatge que aplicarem clicant al botó Fit.
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Això ajustarà el gizmo en relació amb les vores de l'objecte que volem

mapar.

Si volem ajustar un bitmap a aquest objecte, hem de triar l'opció Bitmap

fit.

Si volem que el mapatge es mostri en relació amb el centre de l'objecte, el

botó Center centrarà el gizmo respecte a aquest. Si, en canvi, volem que

el mapa quedi alineat respecte a un altre punt podem fer girar el gizmo o

desplaçar-lo al lloc que ens convingui. Per a això hem d'entrar en el nivell

de subobjecte del modificador.
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• UVW�mapping�add. Afegeix un nou canal de mapatge, que es pot aplicar

a una selecció concreta o a tot l'objecte.

• UVW�mapping�clear. Elimina un mapa afegit mitjançant UVW�mapping

add.

• X-Form. Permet ajustar les coordenades de mapatge aplicant-les a un ca-

nal de mapatge concret i també admetent desfasaments respecte al lloc

d'aplicació.

• Map�scaler. Si apliquem aquest modificador, el mapa s'escalarà a mesura

que s'escali l'objecte a què està aplicat. Aquest modificador té dues opcions

Map�scaler i Map�scaler (WSM). Si optem pel primer, el mapa s'escalarà

d'acord amb l'orientació de les coordenades de l'objecte. Si s'opta per la

segona opció, l'escalat s'aplicarà d'acord amb l'alineació global de l'arxiu.

• Unwrap�UVW. És el modificador de mapatge més complet, ja que per-

met controlar de manera molt ajustada com s'aplicarà el mapatge d'una

superfície i es podran seleccionar les parts en què s'aplicarà tant per vèrtexs

com per cares o arestes. Uns passos més endavant veurem més àmpliament

com funciona i les possibilitats que té.

1.1. Aplicació del modificador UVW map

Obriu l'arxiu cafe_tuto.max que trobareu a la carpeta de recursos. Observeu, a

la finestra frontal, que l'únic que conté és una spline amb el perfil d'un pot.
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Observeu que en l'editor de materials hi ha un material Multi/Sub�object amb

tres submaterials corresponents a la zona de la tapa del pot, la zona que con-

tindrà l'etiqueta i la zona de vidre.

Tanqueu l'editor de materials i aneu al tauler Modify. Seleccioneu la línia en

aquest tauler per poder col·locar-vos en el nivell de subobjecte Spline.
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En l'apartat End�point�auto-welding busqueu el botó Outline i introduïu un

valor de 0,4 centímetres. Això farà que es creï una línia de contorn a partir de

la qual podrem generar un pot.

De la llista de modificadors escolliu Lathe (torn) per tornejar el pot al qual

aplicarem el mapatge. A continuació apliqueu el modificador TurboSmooth

per tenir un resultat suavitzat.

Si cal, sempre podeu recórrer a retocar els punts principals de la línia per ajus-

tar el resultat final. Aquesta manera de treballar permet controlar de forma

molt senzilla resultats complexos compostos de molts polígons que d'una altra

manera es converteixen en tasques llargues i tedioses.

Una vegada que el resultat ja sigui del vostre grat cliqueu-hi al damunt amb

el botó secundari del ratolí i per mitjà del menú convertiu el resultat en malla

polieditable.
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Això aplanarà tots els modificadors que teniu ara al tauler Modify deixant

únicament l'objecte com a malla. És el moment d'acabar de reajustar tot el que

us convingui fins a aconseguir el modelatge adequat.

Entreu, si no hi sou ja, en el nivell de subobjecte polígon de la malla per poder

adjudicar els canals de cada material. Recordeu que per poder veure com estan

assignats els materials heu d'obrir l'editor de materials i seleccionar la ranura

del Multi/Sub�object.

Amb el subobjecte polígon seleccionat en l'apartat Polygon:�Material�Ids as-

signeu a cada part del pot l'identificador del material corresponent.
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Una vegada assignats els tres canals, sortiu del mode de subobjecte i assigneu

a l'objecte el modificador UVW�map.

En l'apartat Parameters del modificador desactiveu la casella de verificació

d'aplicar el mapa segons les seves mesures reals i indiqueu en aquest mateix

apartat que voleu que el mapatge tingui forma cilíndrica.

A Alignment reajusteu el mapatge segons l'eix corresponent, l'eix x; i a con-

tinuació cliqueu al botó Fit. Això ajustarà el mapa al llarg de tot el pot que

esteu creant.
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Una vegada aplicat el modificador ja podeu renderitzar l'arxiu per veure'n el

resultat.

Atenció: Encara que l'ajust per mitjà del botó Fit s'aplica de manera automà-

tica, en cas de necessitar-ho, mitjançant el mateix apartat d'Alignment podeu

reajustar el vostre mapatge clicant a Manipulate. Us apareixeran uns ajudants

de color verd que podreu moure fins a fer que les coordenades de mapatge

encaixin a la zona que us convingui. En cas d'utilitzar aquesta opció cal que

tingueu en compte que les coordenades de mapatge només s'aplicaran a la

zona seleccionada.

1.2. Aplicació bàsica del modificador Unwrap UVW

Les possibilitats d'aplicació d'un mapatge amb aquest modificador són infini-

tes i permet aplicar mapes a superfícies molt complexes. Utilitzar aquest modi-

ficador equival a dir que el mapatge que farem ha de ser específic per a l'objecte

amb què treballem. Si no és així, utilitzar aquest modificador no té massa sen-

tit, ja que té un grau de complexitat elevada i no compensa utilitzar-lo en els

casos que podem resoldre per mitjà de modificadors d'ús més simple, com ara

UVW�map.

Aquest modificador té tres nivells de subobjecte: vèrtex, aresta i cara. Aquests

subobjectes es concorden amb la mateixa malla, de manera que si seleccionem

el subobjecte polígon en el nivell de malla quan pugem al nivell de subobjecte

de cara del modificador es mantindran seleccionats els polígons que havíem

seleccionat en el nivell de malla. Succeeix el mateix amb els vèrtexs i les ares-
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tes. Aquesta interrelació entre els dos subobjectes és recíproca i, per tant, els

subobjectes seleccionats en el modificador quedaran igualment seleccionats si

accedim al nivell de malla.

Unwrap basa la seva potència en el fet de disposar d'una interfície específica

que permet accedir a un desenvolupament complet de l'objecte que tenim en

pantalla.

Per començar a entendre com funciona aquest modificador obriu l'arxiu

unwrap1_tuto.max que hi ha a la carpeta de recursos. A continuació obriu

l'editor de materials i feu activa la primera ranura.

Cliqueu al botó que hi ha al costat de l'apartat Diffuse dels paràmetres bàsics

de l'ombrejador Blinn per accedir a Material�/�Map�browser.

En aquest tauler escolliu Bitmap i navegueu novament fins a la carpeta de

recursos per poder seleccionar la imatge brik.jpg. Observeu que conté les sis

cares del que serà un bric.

Seleccioneu el prisma que hi ha en escena, apliqueu-hi la textura i aneu al

tauler Modify. No us preocupeu pel fet que no encaixi bé. Utilitzarem el mo-

dificador Unwrap�UVW per a ajustar-lo. Així doncs, aneu a la llista de modi-

ficadors i apliqueu-lo.

En l'apartat dels paràmetres del modificador cliqueu a Edit. Això us obrirà la

interfície independent del mateix modificador.
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En aquesta interfície podreu inserir com a imatge de fons la mateixa imatge

que anteriorment heu posat com a textura. Per a això heu d'anar al desplegable

que hi ha al marge superior i escollir Pick�texture.

Se us obrirà la finestra de Material�/�Map�browser; indiqueu que voleu triar el

material des de l'editor de materials i escolliu la imatge que havíeu incorporat

com a textura.

A vegades la imatge es mostra duplicada, això és perquè l'opció Tiles és acti-

va. Podeu desactivar-la clicant al botó Options que és a la part inferior de la

interfície del modificador. En fer clic s'obrirà una nova zona amb les opcions

disponibles, una de les quals és Tile�bitmap. Desactiveu-la i d'aquesta manera

podreu veure una única imatge en el visor.

Aneu ara al subobjecte Face del modificador i seleccioneu una de les cares.

A continuació, en l'apartat Map�parameters del modificador, indiqueu que

voleu aplicar un mapa pla, Planar.
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Automàticament, en la interfície d'Unwrap us haurà aparegut una reixa acolo-

rida en vermell. Es tracta de la superfície que ocupa el polígon que heu selecci-

onat mitjançant el subobjecte Face. Amb les eines disponibles en la interfície

pròpia d'Unwrap ajusteu la reixa a la zona d'imatge corresponent. Si voleu tre-

ballar de manera molt lliure, l'eina Freedom�mode us permetrà moure, escalar,

reposicionar i fer girar la reixa segons el lloc on, quan us hi mogueu per sobre,

situeu el ratolí. A més d'això, amb l'ajuda de la rodeta del ratolí podeu apropar

i allunyar el visor per facilitar l'ajust.

En l'apartat Options de la interfície del modificador, en l'apartat Viewport�op-

tions, trobareu una casella de verificació, Constant�update. Si l'activeu podreu

veure com quedarà el resultat final mentre moveu la reixa.
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1.3. Aplicació d'Unwrap: aplanament del mapatge

Ara que ja sabem com funcionen les eines bàsiques del modificador és el mo-

ment de començar a aprofundir en desplegaments de formes orgàniques. Per a

això treballarem a partir de l'arxiu dofi_ossos.max que és a la carpeta de recursos.

Obriu l'arxiu, descongeleu la malla per poder seleccionar el dofí i aneu al tauler

Modify per apagar el modificador TurboSmooth. D'aquesta manera, la malla

quedarà molt més simplificada i us serà molt més senzill identificar cada part

del dofí.

A continuació apliqueu el modificador Unwrap�UVW i, mantenint pressionat

el botó principal del ratolí, desplaceu aquest modificador per sota del modi-

ficador Skin que és a l'arxiu original. Seguidament accediu al nivell de sub-

objecte de Face del modificador Unwrap i seleccioneu tots els polígons que

componen el cos del dofí.
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És convenient assegurar-se que la casella de verificació d'Ignore�backfacing

estigui desactivada, ja que, altrament, és fàcil que quedin polígons sense se-

leccionar.

Una vegada seleccionats tots els polígons, indiqueu en l'apartat dels paràme-

tres del modificador que voleu entrar a editar el mapatge. Això us obrirà la

interfície del modificador.

Amb l'acció anterior, a més de la interfície, s'han activat també uns quants

botons de l'apartat Map�parameters, que fins ara eren inactius. Indiqueu que

voleu crear un mapatge esfèric i que a més voleu que quedi alineat amb la vista

del visor. Això crearà un gizmo al voltant de tot el dofí.
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És evident que amb la imatge que teniu ara a la pantalla d'Unwrap és impossi-

ble identificar qualsevol part del dofí. Unwrap disposa de diverses maneres de

mostrar i disposar les parts del que voleu desenvolupar. D'entre totes, una de

les més entenedores és la que permet aplanar el mapatge, Flatten�mapping.

Aquesta forma de mapatge és disponible mitjançant el menú Mapping.

En indicar aquest tipus de mapatge us apareixerà un quadre de diàleg que us

permetrà establir algunes característiques sobre la disposició de les peces del

retallable, accepteu-ho i veureu que automàticament el dofí quedarà desplegat

a trossos com si es tractés d'un retallable de paper.
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El pas següent consisteix a convertir la imatge que ens mostra la pantalla del

modificador Unwrap en una imatge fixa que puguem obrir des de programaris

com Photoshop i pintar al nostre gust. Perquè això sigui possible, heu d'anar

al menú Tools, de la interfície del modificador, i escollir l'opció Render�UVW

template.

Això us obrirà una nova finestra en què podreu definir, a més dels colors de les

línies, la mesura de la imatge que s'exportarà. Una vegada tingueu la mesura,

com més us convingui, i la resta de paràmetres adequats cliqueu a Render�UV

template.
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Automàticament s'obrirà la finestra de renderització amb la imatge del desen-

volupament del dofí. Cliqueu a la icona que permet desar la imatge. A partir

d'aquí podeu obrir-la a Photoshop i pintar cada zona del color que us convingui.
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Una vegada pintada la imatge, torneu a MAX i activeu un material que sigui

lliure en l'editor de materials. Feu clic al botó situat al costat de Diffuse i en

Material�/�Map�browser seleccioneu Bitmap. Navegueu fins al lloc on teniu la

imatge que heu pintat i accepteu-ho. Ara només us quedarà arrossegar aquest

material al cos del dofí perquè la textura quedi perfectament disposada.

Si la imatge no s'acaba d'ajustar bé, sempre podreu tornar a Photoshop i reajus-

tar el que us convingui. Podreu veure l'actualització de l'arxiu de textura im-

mediatament en MAX. Una vegada acabada la tasca, podeu tornar a posar actiu

el modificador TurboSmooth perquè la malla quedi suavitzada un altre cop.

1.4. Aplicació d'Unwrap: mapatge Pelt

El mapatge Pelt és el més complicat de tots els mapatges que ofereix MAX;

tanmateix, és el més efectista, ja que sempre ofereix resultats molt creïbles.
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Obriu l'arxiu cap_UVW.max que és a la carpeta de recursos. Observeu que es

tracta del cap d'un ésser diabòlic. Amb el mapatge que hi aplicarem pretenem

aconseguir que les banyes siguin de color blanc i la resta, de color vermell.

És evident que algunes d'aquestes coses les podríem fer aplicant materials Mul-

ti/Sub, però en aquest cas es tracta d'aprendre a crear aquest tipus de mapatges

i de saber com funcionen les costures d'aquest mapatge.

En primer lloc apagarem en el tauler Modify el modificador TurboSmooth i

aplicar just a sobre de la malla el modificador Unwrap�UVW. Recordeu que

convé desplaçar aquest modificador per sota de TurboSmooth.

Accediu ara al nivell del subobjecte Aresta per poder començar a editar el que

serà la costura per on tallarem el model. Perquè això sigui possible cal que

activeu el botó Point�to�point�seams en l'apartat Map�parameters.

Sembla bastant lògic pensar que la part de la cara és millor no tocar-la i, per

tant, efectuar els talls del personatge passant per darrere de les orelles i en

direcció a la zona inferior de la barbeta. A mesura que anem realitzant les

costures anirà apareixent una línia de color blau que les delimitarà.

Cada cas de mapatge és diferent i, en aquest sentit, l'experiència serà la nostra

única aliada. El que és segur és que en qualsevol cas l'única norma que cal

seguir per a obtenir un bon desplegament és realitzar les costures suficients

per a poder desplegar el model correctament.
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Feu tots els talls necessaris, que en aquest cas seran com a mínim tres: la zona

cranial dreta, la zona cranial esquerra i la zona de la cara. Les zones cranials

inclouran també tot el coll entre les dues zones.

Accediu al nivell de subobjecte Face en el modificador i, a Map�parameters,

activeu la casella de previsualització del gizmo i alineeu-lo sobre l'eix de la y

perquè quedi ben orientat respecte a la cara del personatge.
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Seleccioneu tots els polígons corresponents al tall de la cara assegurant-vos

d'ignorar la part posterior del model. Tot seguit activeu el botó de mapatge

Pelt.

Això us obrirà el quadre de diàleg d'aquest mapatge. Per poder començar a

obtenir les coordenades de mapatge heu de clicar a Start Pelt.

D'aquesta manera s'obrirà la interfície d'Unwrap on podreu veure que l'element

seleccionat es va desplegant gradualment. Cap als punts marcats en vermell,

que són els que delimiten el final de la costura.
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Aquest procediment es pot estendre molt temps, depenent de la capacitat de

gestió de l'ordinador de cadascú. Quan hagi acabat i veieu que els vèrtexs ja

no es mouen, feu clic al botó Stop�pelt per aturar el procés.

Si finalitzeu completament el procés observareu que el resultat conté massa

nodes a la part de les banyes. Encara que en aquest cas això és poc significatiu,

ja que únicament volem pintar-los de color blanc, en altres casos pot ser molest

i dificultar el fet de poder encaixar correctament una textura determinada.

En aquests casos és convenient utilitzar l'opció d'amollir els vèrtexs, és a dir,

esponjar-los per poder treballar més bé. S'accedeix a aquesta opció per mitjà

del botó Start�relax que es troba en l'apartat Quick�pelt de Pelt�map. Tal com

succeïa amb el mapatge Pelt, podem aturar l'amolliment quan ens convingui

tornant a clicar en el mateix botó, que haurà canviat l'aspecte que tenia pel

de Stop�relax.

Per acabar tot el procés de mapatge Pelt hem de clicar al botó Commit de la

finestra de Pelt�map, de manera que la malla de mapatge que hem creat es

visualitzarà igual que d'altres que ja hem creat anteriorment. A partir d'aquí ja

podreu desar l'arxiu de la manera que hem explicat al final de l'apartat anterior

i pintar-lo des de Photoshop o des de qualsevol altre programari de tractament

d'imatges.
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2. Pintada directa d'objectes en MAX

Una de les opcions més ràpides que hi ha en MAX per a pintar els objectes

és per mitjà del modificador Vertex�paint. Aquest modificador permet apli-

car pintura directament sobre una zona concreta o sobre tot l'objecte. A més

d'això, si es combina aquest modificador amb el modificador X�form, podem

aconseguir fàcilment animacions de canvis de color en zones complicades,

com ara unes galtes que s'enrojolen.

En primer lloc veurem els aspectes més bàsics d'aquest modificador. Obriu

l'arxiu ou_pasqua.max que és a la carpeta de recursos. Observeu que es tracta

d'una forma simple que representa un ou de gallina.

Aneu al tauler Modify i escolliu VertexPaint, això us obrirà una finestra amb

totes les eines d'aquest modificador.

Observeu que cada vegada que apliqueu aquest modificador per primera ve-

gada en un arxiu té activat el botó de no mostrar els colors. Cliqueu al primer

botó per activar-lo i poder visualitzar de manera immediata el que esteu realit-

zant. Si voleu veure l'efecte que produeixen les ombres sobre la vostra pintada

activeu el segon botó.

Una vegada que ja sigui activa la manera de pintar que vulgueu, des de l'apartat

Display�channel podem indicar a quin canal volem pintar. Els quatre canals

disponibles són:
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Vertex�color Pintar directament sobre el color del vèrtex. És el mode de pintada normal.

Vertex�illum La pintada afecta la il·luminació final que tindrà del vèrtex.

Vertex�alpha La pintada afectarà el grau de transparència de l'objecte.

Map�channel Permet pintar sobre un canal concret de l'objecte. Si els polígons estan iden-
tificats únicament es podran pintar els del canal que sigui actiu en el requa-
dre.

Fixeu-vos que immediatament després de l'apartat que ens indica a quin canal

pintarem hi ha les principals eines de pintura d'aquest modificador: el pinzell,

la goma d'esborrar, el color –el qual es pot canviar fent-hi doble clic–, l'opacitat

i la mesura del pinzell.

Observeu que a més d'aquestes eines també podeu accedir a algunes caracterís-

tiques més avançades que voleu que tingui el vostre pinzell, i també a la paleta

de colors, la qual us permetrà emmagatzemar els colors que estigueu utilitzant

per tal de no haver de tornar a ajustar el color cada vegada que ho torneu a

necessitar.

Seguint encara en el mateix tauler, podreu veure que aquest modificador té les

tres maneres de selecció típiques d'una malla editable. Això facilitarà el fet de

poder delimitar l'àrea o àrees que cal pintar. És important tenir present que,

contràriament al que succeeix amb altres modificadors com Unwrap UVW, les

seleccions del modificador i les de la malla no interaccionen entre si. Així

doncs, si, per exemple, voleu pintar sobre una determinada selecció efectuada

anteriorment, des de la malla cal que, una vegada seleccionats els polígons a

la malla, hàgiu adjudicat des del tauler Modify un canal específic per a aquests

polígons. Si no, l'haureu de tornar a seleccionar amb els subobjectes del mo-

dificador per poder pintar-la.
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El fet de permetre seleccions suaus permet crear degradats de color entre un

color superior i un altre d'inferior. Tal com succeeix en la malla, és possible

definir l'extensió i el tipus de la zona de transició modificant els paràmetres

de Falloff,�Pinch i Bubble.

A la part inferior d'aquesta finestra hi ha l'apartat Layer que permet afegir

capes de color diferents de manera que els colors no es barregin entre si. Fun-

ciona igual que un programari, com ara Photoshop. Cada vegada que afegim

una nova capa s'afegeix un altre modificador Vertex�paint al tauler Modify.

En el mateix apartat Layer d'aquesta finestra podem indicar el mode de mes-

cla que faran les capes de color que estem aplicant. El mode per defecte és

Normal, però hi ha altres modes de mescla que permeten aconseguir els ma-

teixos efectes que si treballéssim amb Photoshop. Quan el resultat ja sigui el

que volem, hem de clicar a l'últim botó d'aquest apartat per aplanar totes les

capes, cadascuna de les quals es mesclarà amb les altres segons la característica

que tinguin.
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Després de veure tots els apartats que ofereix aquest modificador és el moment

de començar a aplicar la pintura a l'arxiu que vau obrir a l'inici d'aquest apartat.

Seleccioneu l'ou en l'escena i pinteu-lo com us agradi més. Recordeu que podeu

utilitzar totes les eines descrites al llarg d'aquest apartat.

Una cop haureu acabat de pintar-lo, si proveu de renderitzar l'escena podreu

observar que no es visualitzarà res del que heu estat fent. Això és perquè per

tal que la pintada sigui visible cal indicar diversos paràmetres en l'editor de

materials. Així doncs, obriu aquest editor i seleccioneu la primera ranura. Ob-

serveu que conté un tipus de material Standard. Cliqueu al botó quadrat que

hi ha al costat de Diffuse en l'apartat dels paràmetres bàsics de l'ombrejador

Blinn; això us obrirà la finestra de Material�/�Map�browser.

Seleccioneu el tipus de material Vertex� color i, a continuació, arrossegueu

aquest material fins a l'ou de l'escenari. Probablement veureu que la imatge

adquireix uns colors estranys, això no us ha de preocupar, ja que és sinònim

que s'aplicarà el color durant el procés de renderització.
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Finalment només us quedarà renderitzar l'escena i veure els colors que heu

aplicat. En aquest sentit, és important observar que aquest modificador no

funciona amb el motor de renderització de Mental Ray. Així doncs, si no veieu

els colors en la renderització, heu de buscar-ne la raó en aquest petit detall. Per

canviar-lo premeu F10 i en l'apartat Assign�renderer de la pestanya Common

de la finestra Render�setup, assigneu Default�Scanline�renderer. Ara ja podreu

veure el resultat amb els colors que hàgiu introduït.

2.1. Animar el color amb Vertex paint

En l'apartat anterior hem vist com s'aplica el modificador Vertex�paint. Al llarg

d'aquesta etapa veurem com podem animar el color d'un objecte al qual s'ha

aplicat aquest modificador. Per a això aplicarem sobre aquest objecte un altre

modificador, del qual ja hem vist anteriorment el funcionament; es tracta del

modificador UVW�Xform.

Obriu l'arxiu llar_de_foc.max que trobareu a la carpeta de recursos. Observeu

que es tracta d'un foc a terra que conté dos cilindres que fan de troncs i dos

cilindres que simularan les flames. Tots els elements ja tenen els materials

adjudicats en l'editor de materials.

Seleccioneu un dels cilindres que fan de flama, aneu al tauler Modify i apli-

queu-hi el modificador Vertex�paint. A continuació, pinteu-lo d'un color ata-

ronjat variant el to del color des del vermell a la base de la flama fins al groc

a la part més elevada. D'aquesta manera serà creïble. Feu el mateix amb l'altre

cilindre variant una mica la disposició dels colors.
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Una vegada completat el procés de pintada aneu al tauler Modify i apliqueu

als dos cilindres el modificador UVW�Xform. Seguidament, aneu a la línia

de temps, activeu el mode AutoKey i fixeu un fotograma clau a l'inici per a

cadascun dels dos cilindres pintats. Copieu aquests mateixos fotogrames al

final de la línia de temps.

A continuació, amb un cilindre seleccionat, situeu el cursor en un fotograma

intermedi i, en l'apartat Parameters del modificador UVW�Xform, varieu una

mica els valors U V i W. Això us farà variar el color de la flama. Repetiu el

procés amb l'altre cilindre i renderitzeu l'escena.

2.2. Pintar la pell i obtenir l'animació en Photoshop

En una etapa anterior hem vist la manera d'unir processos des de 3D MAX i un

editor d'imatges fixes, com ara Photoshop. Des de la versió CS3 Adobe s'ha in-

corporat en aquest programa un conjunt important d'eines que permeten tre-

ballar directament sobre un objecte 3D simplificant els mapatges complexos.

El procés de treball que es detalla a continuació és especialment útil en els ca-

sos en què el mapatge que volem fer de l'objecte estigui destinat a un videoclip

o a una imatge fixa. És important tenir molt present que no és convenient

treballar seguint el que s'explicarà en aquest apartat si el que fem està destinat

a videojocs, ja que requereixen uns tipus de mapatges que utilitzen polígons

a una baixa resolució, que estan coberts mitjançant un procés anomenat ren-

derització a textura, per mitjà del qual es col·loquen textures en poligonitzaci-

ons a una baixa resolució obtingudes partint de poligonitzacions del mateix

objecte a alta resolució. Això permet donar-los un aspecte més natural sense

que el factor de poligonització sigui massa elevat. D'aquesta manera s'eviten

els possibles problemes de capacitat de gestió de gràfics de les consoles de joc.

Podeu optar per obrir, tots dos en 3D MAX, l'arxiu al qual heu arribat al final

de l'apartat en què vau treballar amb el dofí o l'arxiu dofi_photoshop.max que

trobareu a la carpeta de recursos. Aquest últim arxiu és idèntic al que vau

començar a treballar en aquella ocasió.

Aneu al menú Files > Export i indiqueu que voleu desar l'arxiu amb l'extensió

nativa de 3D MAX, que és en format 3DS.



CC-BY-NC-ND • PID_00168415 34 Animació de personatges II

Si heu escollit continuar treballant a partir de l'arxiu que ja havíeu treballat,

MAX us llançarà un missatge d'advertiment en què us indicarà si voleu man-

tenir les coordenades de mapatge. Verifiqueu que voleu mantenir-les i accep-

teu l'avís.

Com que l'extensió nativa de MAX es va crear quan els noms d'arxiu només

admetien vuit caràcters, podria ser que us aparegués un altre avís indicant que

el nom que havíeu posat en la imatge que vau fer del desplegament canviarà

per un altre amb un màxim dels vuit caràcters que admet el format.

Fet això ja podeu tancar MAX i obrir Photoshop. Aneu al menú Fitxer > Obrir

com... i indiqueu que voleu obrir l'arxiu 3D que acabeu d'exportar des de MAX.
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L'arxiu quedarà incorporat a l'escenari de Photoshop com a objecte 3D i au-

tomàticament esdevindran actives les eines 3D que hi ha a la barra d'eines

principal del programa. Fent clic en una d'aquestes eines us apareixeran les

eines típiques de qualsevol programari 3D.

Observeu que podeu moure l'objecte com si estiguéssiu treballant en MAX i

que, a la finestra de capes, la capa que conté l'objecte 3D és identificada amb

un símbol en forma de cub.
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A partir d'aquí, posar textura és tan senzill com escollir les eines que volem

utilitzar i començar a pintar. Podem fer servir des de pinzells fins a llapis o

eines com la de clonació, la d'esfumat o la de desenfocament. Mentre no can-

viem de capa no farà falta treballar amb seleccions, ja que tot el que apliquem

únicament s'aplicarà a l'objecte deixant el fons sempre perfectament net i, per

tant, apte per a poder-hi incorporar altres imatges i gràfics fixos, altres objectes

3D i fins i tot vídeos.

Photoshop disposa d'una paleta pròpia de 3D per mitjà de la qual podem indicar

si volem veure els llums que conté l'escena que estem visualitzant, si volem

veure el pla respecte al qual situa l'objecte i, fins i tot, podem afegir llums.
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A més d'això, podem incloure des del desplegable Ajuste�preestablecido, al-

guns efectes predefinits que es poden personalitzar perquè el nostre objecte 3D

tingui una aparença concreta. Des de l'apartat de Color�de�ambiente�global

podem definir el color que tindrà la il·luminació global de l'escena.

Un altre aspecte important de treballar en Photoshop per a realitzar els mapat-

ges és el fet de poder fer servir els filtres dels quals disposa el mateix programa.

Si optem per utilitzaar-los, Photoshop ens llançarà un missatge d'avís indicant-

nos que els filtres únicament s'aplicaran a les parts visibles de l'objecte. Així

doncs, si pretenem girar-lo haurem d'actualitzar el filtre a cada fotograma clau

que creem.
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Quan considerem que el nostre objecte 3D ja s'adapta al que preteníem acon-

seguir, des del mateix Photoshop podem començar a animar-lo, per a això hem

d'anar al menú Ventana > Animación i ens apareixerà la línia de temps de

Photoshop.

La primera vegada que accedim a aquesta línia de temps ens mostra una velo-

citat de fotogrames apta per al sistema NTSC, a trenta fotogrames per segon.
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Podem canviar aquesta característica i d'altres des del botó que hi ha al marge

dret d'aquesta línia de temps. Algunes de les característiques que hereta aques-

ta línia provenen directament de programaris d'animació, com ara el paper

ceba de Flash o, el que és el mateix, el Ghost de 3D MAX.

Si volem que el que estem realitzant sigui apte per al sistema de televisió eu-

ropeu hem de definir, en l'apartat Ajustes�de�documento, la velocitat a vint-

i-cinc fotogrames per segon. Si el que estem fent va a cinema, la velocitat de

fotogrames hauria de ser de vint-i-quatre. L'opció A�medida permet introduir

qualsevol altre valor. En aquest sentit, es pot dir que si el que fem està desti-

nat a la web és convenient que no tingui una velocitat més elevada de quinze

fotogrames per segon.

En aquest mateix quadre de diàleg podem indicar el temps que volem que duri

la nostra animació. Aquest temps està relacionat en hores, minuts, segons i

fotogrames.

Una vegada configurada la línia de temps segons les nostres necessitats podem

començar a animar. El procediment és molt semblant al d'altres programaris,

com Premiere, After effects. Basa l'animació en Keyframes.
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Així doncs, tal com succeeix en els altres programaris esmentats, per a activar

els Keyframes cal desplegar el contingut de la capa on hi ha allotjat l'objecte i fer

clic a la icona del rellotge que hi ha al costat de cada nom. En cas de no realit-

zar cap moviment de l'objecte a l'escenari, el primer Keyframe s'ha d'introduir

manualment clicant a la icona del rombe que es troba situat entre les dues

fletxes. Després de desplaçar-nos al punt en què volem que l'objecte hagi can-

viat d'aspecte (posició, rotació, escala...) simplement movent-lo a l'escenari es

crearà el fotograma clau de manera automàtica.

Una vegada tinguem l'animació finalitzada podrem exportar-la directament

des de Photoshop, tant si és com a resultat final com per a treballar-la i inte-

grar-la amb altres imatges o vídeos. Per a això caldrà anar al menú Edición >

Exportar > Interpretar�vídeo....

Això ens obrirà el quadre de diàleg d'exportació de vídeo en el qual podrem es-

collir entre fer una exportació com a pel·lícula de Quicktime o com a seqüència

d'imatges. Les seqüències d'imatges incorporen diferents formats compatibles,

alguns dels quals admeten canal alfa per a poder mantenir la transparència.
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Tal com succeeix amb les seqüències d'imatges, hi ha alguns còdecs

d'exportació que tot i que creen arxius de vídeo continuen mantenint el ca-

nal alfa de manera que el fons es mostra completament transparent. Per po-

der seleccionar el compressor que ens interessi hem de clicar al botó Ajustes.

D'entre els diversos compressors que tingueu a l'ordinador observeu que n'hi

ha alguns que s'identifiquen amb una profunditat de color igual a "Millones

de colores" + ". El signe "més" ens indica que en el procés d'exportació es res-

pectarà el canal alfa de la imatge, ja que no tan sols s'exportaran els canals

RGB sinó que a més l'exportació aconseguirà quatre canals, RGBA, en què l'A

és l'alfa contingut. És el cas del compressor "Animación", com podeu veure en

la imatge següent. L'exportació amb canal alfa farà que els efectes de croma

no siguin necessaris per a poder integrar l'animació creada en altres imatges

que podrien haver estat enregistrades directament de la realitat.

Per finalitzar el procés només ens queda adjudicar un nom a l'arxiu i acceptar

l'exportació.
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2.3. Creació de cabells

Abans de començar a crear cabells, hem de tenir clara una premissa. El cabells

de qualsevol personatge poden estar formats per milions de petits elements

que poden bloquejar l'ordinador més potent si no es treballa seguint un mè-

tode adequat.

El cabells no formen part de la malla de l'objecte al qual els apliquem, sinó

que s'aplica mitjançant un modificador independent. Aquest aspecte és molt

important en el procés de treball, ja que amb això és possible fer que l'activació

i la desactivació dels cabells sigui una cosa tan simple com fer uns quants clics

de ratolí.

2.3.1. Modificador Hair and fur

El modificador que permet crear cabells és Hair�and�fur. Es tracta d'un modi-

ficador d'espai universal; per això, la denominació completa d'aquest modifi-

cador és Hair�and�fur�WSM. Aquest tipus de modificadors s'aplica segons les

coordenades universals (world space) del projecte i no sobre les coordenades

locals de l'objecte.

Els cabells es poden aplicar a qualsevol cos geomètric. La primera vegada que

s'apliquen, queden aplicats a tota la superfície de l'objecte.
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Si volem posar cabells únicament en una zona de l'objecte, hem d'entrar en el

tauler Modify i seleccionar les zones on els volem aplicar, en l'apartat Selection

del mateix modificador Hair�and�fur.

Un cop seleccionat hem d'indicar que volem actualitzar la selecció per mitjà

del botó Update�selection.

En objectes complexos, és aconsellable desar les seleccions per poder reselec-

cionar-les i modificar-les o canviar-les sempre que ens convingui. Això es pot

fer mitjançant l'eina de creació de conjunts de seleccions que hi ha a la barra

d'eines principal.

Amb això aconseguirem col·locar els cabells només a la zona seleccionada.
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2.3.2. Configuració i estil de cabells

El modificador Hair and fur ofereix eines molt completes per a modificar

l'aparença que volem donar als cabells que estem creant. A més de les del tau-

ler de selecció, és important conèixer les que contenen els taulers General pa-

rameters, Frizz parameters, Kink parameters, Multi-Strand, Display i Styling.
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Des del tauler de paràmetres generals (General�parameters) es poden conèixer

el nombre total de cabells que es mostraran en la renderització final, el gruix

dels cabells, la densitat de la massa capil·lar o la quantitat de segments que

tindrà cada cabell. La quantitat de segments és el que permetrà que els cabells

tinguin un aspecte ondulat o arrissat.

Hair�count Nombre total de cabells que es mostraran en la renderització final.

Hair�segments Nombre de segments que tindrà cada cabell.

Hair�passes Nombre de passades de renderització que es s'efectuarà per fixar la trans-
parència global dels cabells. Com més elevat sigui aquest nombre, més
sensació de cabells fins s'obtindrà.

Density Densitat de la massa capil·lar.

Scale Escala dels cabells respecte a les guies que es mostren.

Cut�length Longitud del tallat.

Rand.�scale Escalat aleatori dels cabells. En el cas de la imatge anterior, la massa
capil·lar prendrà valors d'escala situtats entre el 100% i el 40%, de manera
que adquirirà un aspecte més natural.

Root�thick Gruix dels cabells en la base de creixement.
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Tip�thick Gruix dels cabells en l'extrem.

Displacement Defineix el lloc de creixement des del qual es desenvoluparan els cabells.
Atès que els cabells naixeran a partir d'un conjunt de punts disposats sobre
la malla seleccionada, en molts casos, especialment en aquells en què vo-
lem donar una sensació de cabells clars i poc densos, és aconsellable utilit-
zar valors negatius per a evitar una aparença similar a la que té la disposició
dels cabells en una nina.

Tots els elements continguts en aquest tauler, a més de treballar mitjançant

valors numèrics, permeten treballar partint de mapes de bits. Això és possible

fent clic al botó de la dreta de qualsevol dels apartats.

Els mapes de bits que admet aquest apartat funcionen com si es tractés d'una

màscara, és a dir, només recullen la lluminositat; per tant, és convenient que

estiguin en escala de grisos. Com més blanca sigui una zona, més cabells s'hi

podrà posar, i com més negra, menys cabells creixeran.

Els taulers Frizz�parameters i Kink�parameters permeten definir la quantitat

d'arrissat (Frizz) i ondulat (Kink) dels cabells que estem creant.
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El tauler Multi-Strand permet agrupar els cabells en flocs per tal de poder fer

pentinats d'aspecte més actual en el procés de pentinat.
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Des del tauler Display d'aquest modificador podem controlar la quantitat de

cabells que es veuran en el procés de treball. Per a visualitzar-los tots, cal ren-

deritzar l'escena. És important tenir present que com més cabells vulguem

veure a les finestres del projecte, més quantitat de memòria consumirem de

l'ordinador, amb la qual cosa el temps de treball es pot allargar considerable-

ment i, fins i tot, depenent de l'ordinador, podem arribar a saturar la memòria

i no podríem completar els nostres objectius.

Des d'aquest tauler, és possible escollir entre mostrar els cabells o fer que se'n

mostrin les guies. En molts casos, la millor opció és treballar únicament amb

les guies, ja que així s'estalviarà el consum excessiu de memòria RAM de la

nostra màquina. Si es prefereix treballar veient els cabells, és sempre aconse-

llable limitar la quantitat de cabells que es mostraran.

Activar el mode de visualització dels cabells guia pot ser una mica incòmode de

treballar, pel que fa a l'aspecte visual del projecte, però facilita enormement el

procés de pentinat del conjunt, ja que el que s'apliqui als cabells guia, quedarà

automàticament aplicat a la resta de cabells que en depenguin.

Si optem per mostrar els cabells, a més del percentatge de cabells i el límit

d'aquests que volem visualitzar, l'opció Override d'aquest quadre de diàleg uti-

litza el color definit en el rectangle adjacent per a la visualització dels cabells

de l'escena. D'aquesta manera sabrem quins cabells són els mestres i quins són

simplement de visualització i, a partir d'aquí, saber sobre quins hem d'actuar.
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Cal tenir en compte que el color del rectangle és únicament de visualització

i no té cap relació amb l'estil ni amb el color que s'utilitzarà en el procés de

renderització final.

El tauler Styling és un altre dels més importants d'aquest modificador. A partir

d'aquest tauler podem pentinar el model de manera completament interacti-

va, treballant directament des de qualsevol finestra.

Perquè això sigui possible hem d'activar l'opció Style�hair en el mateix tauler.

Un cop activada aquesta opció, disposem de diversos apartats i opcions de

treball.

Selection Permet seleccionar els cabells de diverses formes.

Styling És una autèntica perruqueria en què podem donar forma a tota la massa
capil·lar: tallar-la, escalar-la, ondular-la, arrissar-la, etc.

Utilities Aquest apartat funciona a manera de restaurador, ja que permet allargar o es-
curçar els cabells que s'hagin modificat excessivament o tornar a pentinar la
zona seleccionada.

Hair�groups Permet separar o agrupar conjunts de cabells.
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L'apartat Tools del modificador permet realitzar diversos canvis en l'aspecte

global dels cabells. Un dels més importants és el fet de poder-lo reinicialitzar

sencer en un únic clic.
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Un altre aspecte important d'aquest tauler és que permet carregar aspectes pre-

definits de cabells. Es tracta d'arxius amb extensió shp i, encara que es poden

crear de manera personalitzada per mitjà del botó Save, MAX conté alguns

Presets ja disponibles. En la pàgina web en trobareu un nombre elevat, molts

dels quals admeten descàrregues completament gratuïtes.

En la imatge següent podeu veure el resultat d'aplicar el Preset redscraggle.shp

al model de l'escenari de MAX.
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Sempre que definim àrees de cabells diferents, podrem aplicar aquest modifi-

cador tantes vegades com ens convingui a un únic model. Així, per exemple, si

volguéssim fer créixer les celles del nostre personatge n'hi hauria prou d'aplicar

novament el modificador a la zona seleccionada que ens interessi.

A partir del moment en què actualitzem la selecció, creixeran cabells a la zona

seleccionada. Aquests cabells seran completament independents dels anteri-

ors, amb la qual cosa en podrem ajustar la mida, la forma i el color sense que

quedi afectat tot el que hàgim creat anteriorment.

El modificador Hair and fur no tan sols pot servir per a crear cabells sinó que

també es pot utilitzar en molts objectes, com ara gespa, catifes, moquetes,

etc. En aquest sentit, observeu les celles d'un color diferent que s'han afegit

al personatge.
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3. Creació de roba

MAX disposa de dos modificadors específics que es poden utilitzar per a crear

teles, des de banderes fins a vestits. Aquests modificadors són Garment maker

i Cloth.

Si bé podem crear teles de les dues maneres, utilitzarem un modificador o l'altre

segons si s'han de suportar forces com el vent, per exemple. En cas d'afirmativa,

hem d'utilitzar el modificador Cloth. En els casos en què la tela no hagi d'estar

subjecta a cap força, la millor opció és Garment�maker.

Abans de crear qualsevol tipus de tela, en primer lloc hem de tenir clar quin

tipus de tela representarem. No és el mateix representar un teixit suau i sedós

que un jersei de llana espès. Cadascun es posarà d'una manera diferent sobre el

cos que vestirem o sobre la superfície on ho disposarem. Aquest fet implica que

el modelatge final de la tela haurà de tenir la quantitat de polígons suficient

perquè es pugui doblegar correctament segons les característiques que tingui.

Així, és fàcil deduir que una tela fina de seda requerirà molts més polígons que

un abric gruixut de be, ja que la tela de seda s'ha de poder doblegar i adaptar

al cos molt més que no l'abric.

Un cop tenim clar quin aspecte volem donar al nostre resultat i, per tant, quin

tipus de roba farem servir, una manera fàcil de començar a dissenyar la roba

del nostre model és fer-ho com en la realitat, és a dir, per patrons de cares que

ens permetran adaptar les diverses parts al model.

Una bona manera de fer-ho és dibuixar un conjunt de formes o splines, en les

vistes corresponents que conformin el conjunt de la brusa, dels pantalons o

del vestit que volem realitzar. Si treballem mitjançant splines és important que

ens assegurem que quedin completament tancades.
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3.1. Modificador Garment market

Un cop dibuixats tots els patrons hem d'aplicar el modificador Garment

maker. Quan ho fem, aquest modificador crearà automàticament la malla del

retall de roba sobre el qual l'apliquem.

A partir d'aquest moment podrem començar a adaptar la tela al nostre perso-

natge. Per facilitar-nos la tasca, en el tauler Main�parameters del modificador

podrem indicar, per mitjà del botó None de l'apartat Figure, a quina figura

volem col·locar la roba que acabem de crear.



CC-BY-NC-ND • PID_00168415 55 Animació de personatges II

Quan hàgim seleccionat la figura que volem vestir o el lloc on volem posar

la roba, s'activarà el botó de marcatge de punts de la figura, Mark�points�on

figure.

Si cliquem en aquest botó apareixerà en els diferents visors un ninot amb di-

versos punts actius. Si arrosseguem cadascun dels punts del ninot a la zona

que ens convingui del personatge que volem vestir, estarem indicant la zona

on s'ha de col·locar la malla que farà de teixit.
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A mesura que anem marcant els punts de correspondències, MAX anirà afegint

ajudants de punt perquè puguem veure i reajustar el lloc on quedarà disposada

la peça.

Després de marcar les diverses zones del cos a les quals acoblarem els taulers

de teixit, els podem acoblar manualment o bé els podem acoblar de manera

automàtica mitjançant les opcions de Panels, que es poden trobar si es des-

pleguen els subobjectes del mateix modificador.

Un cop s'hauran disposat les costures, tant si és de manera manual com per

mitjà de les opcions del modificador, serà possible utilitzar el modificador

Cloth per a unir les costures i començar a animar el conjunt de la roba.
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