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  FITXA DEL TREBALL FINAL 

 

Títol del treball: 
Aplicació dels gràfics 3D com a narrativa i expressió 
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Nom de l’autor: Pau Guillaumes Rius 

Nom del consultor/a: Andreu Gilaberte Redondo 

Nom del PRA: Antoni Marin Amatller 

Data de lliurament (mm/aaaa): 01/2017 

Titulació o programa: Pla d’estudis de l’estudiant 

Àrea del Treball Final: Narratives visuals 2D i 3D 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau 
Desenvolupament digital, composició 3D i relat 

animat 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, metodologia, 

resultats i conclusions del treball 

 

El projecte consisteix en la creació d’una animació des de zero, mitjançant gràfics 3D per tal de 

narrar una breu història. Per dur-ho a terme s’utilitza diferent programari: des editors d’imatges 

per les textures, aplicacions 3D per modelar, animar i crear efectes, fins a programes de 

composició 2D i vídeo. 

 

El procés comença a partir d’una idea, que es detalla mitjançant un guió. A partir d’aquí es 

creen els models 3D necessaris que cal aplicar-los materials i animar. D’altra banda es crea un 

escenari on tindrà lloc l’acció. Cal també aplicar-hi materials i textures i utilitzar la il·luminació 

adequada que doni una ambientació determinada. El procés finalitza amb el renderitzat on el 

contingut es representa en un entorn 2d, és a dir una seqüència d’imatges. 

 

El resultat del projecte és una seqüència del voltant de 2000 fotogrames combinats en un arxiu 

de vídeo d’una duració aproximada de 80 segons. L’element principal són els gràfics 3D però 

també tenen lloc imatges reals que es combinen i integren en una sola imatge. 

 

Al finalitzar el projecte s’ha adquirit un coneixement multidisciplinari al assumir diferents rols 

que normalment estan distribuïts en un equip de modeladors, animadors, etc. També és un 

repte el fet de compaginar el modelatge i animació amb altres tasques poc conegudes 

prèviament com la simulació d’elements dinàmics o el seguiment 3D. 
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  Abstract (in English, 250 words or less):  

 

 

 
This project consists in creating an animation from scratch with animated 3D graphics to narrate 

a short story. In order to achieve that, it has been used diferent software: from imatge editors for 

the textures, 3D Applications for modelling, animation and 2D software for compositing and 

vídeo editing. 

 

The process begins with an idea which gets detailed writing a script. After, some models and the 

scenary where the story takes place are modelled. Also it is necessary to apply textures, 

materials to the models and an appropriate illumination to transmit a certain athmosphere. The 

process finalizes with compositing the rendered images. 

 

The main result of the project is an imatge sequence of about 2000 frames combined in a single 

vídeo file, which lasts approximately 80 seconds. The main element is not only the 3D, but also 

some real images recorded with a vídeocamera that gets integrated with de computer 

generated graphics. 

 

At the end of the project it has to be point out the multi-field knowledge adquiered, result of 

diferent tasks normally carried out by diferent people’s profiles. It has been a challenge to 

combine modelling and animation with other tasks less common like dynamic simulation or 3d 

Tracking. 
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Abstract 
 

 

El projecte consisteix en la creació d’una animació 3D desenvolupada amb ordinador que permet 

narrar una breu història. Per dur-ho a terme s’utilitzen diferents programes per crear les imatges i 

editar-les fins a aconseguir un vídeo . 

 

El treball comença a partir d’una idea que es va desenvolupant fins a aconseguir un guió. A partir de la 

planificació es comença a treballar creant diferents personatges en tres dimensions. És necessari 

també un procés d’animació dels models creats on se’ls dóna vida, fent-los realitzar un seguit de 

moviments per una escena. 

 

No obstant, el procés no acaba amb l’animació, ja que l’aparença dels personatges no és realista ni 

agradable per un vídeo acabat. Cal il·luminar l’escena i assignar un seguit de materials per tal de 

donar un aspecte més agradable als personatges. Finalment, les escenes creades es renderitzen, és 

a dir, es plasma el món 3D en una seqüència d’imatges de dos dimensions perquè pugui ser 

visualitzada en un vídeo del YouTube, per exemple. 

 

El resultat del projecte és una seqüència d’imatges combinades amb la música adequada en un arxiu 

de vídeo, que pot ser visualitzat en qualsevol dispositiu després d’haver estat publicat en línia. 

 

 

Paraules clau: Desenvolupament digital, composició 3D i relat animat  
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1.  Introducció/Prefaci 

 

Els gràfics 3D són un tema que m’ha fascinat des de fa bastant anys. Vaig començar a interessar-me 

per la fotografia i vídeo des de jove però quan vaig descobrir per primera vegada les possibilitats que 

oferia el 3D i els resultats realistes que es podien aconseguir, el tema de la fotografia, principalment va 

passar a un segon pla per a mi, per centrar-me en aquest nou món. 

 

Des de llavors vaig estar aprenent de forma autodidacta tot el que implica treballar amb gràfics 3D. 

Ara fa quatre anys enrere encara no tenia molt clar on especialitzar-me, per això vaig escollir el grau 

multimèdia que inclou múltiples disciplines i àmbits. El grau en general i sobretot les assignatures 

d’animació, m’han ajudat a veure més clar el camí a seguir. Aquest treball de grau, doncs reflecteix 

des d’un punt de vista tècnic i artístic els coneixements adquirits aquests darrers temps. 

 

El projecte d’una banda és un resum dels coneixements ja apresos que permetrà potenciar-los. D’altra 

banda treballo un nou tipus de programari per mi, amb una metodologia molt diferent a l’apresa fins 

ara (mètodes de treball per procediments mitjançant nodes), pel que es tracta d’una experiència 

enriquidora que espero que em serveixi de cara als propers anys, una vegada finalitzat el grau.  
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi 

 

El projecte consisteix en la creació d’una animació des de zero, mitjançant gràfics 3D per tal de narrar 

una breu història. Per dur-ho a terme s’utilitza diferent programari: des editors d’imatges per les 

textures, aplicacions 3D per modelar i animar, fins a programes de composició 2D i vídeo. 

 

El procés comença a partir d’un guió que descriu de forma breu la història a narrar. A partir d’aquí es 

creen els models 3D necessaris mitjançant modelatge poligonal i es procedeix a la generació d’un 

esquelet (rigging) per tal de poder-lo animar. 

 

La idea bàsica és animar un quadrúpede, que realitzi un cicle de caminar i un de córrer.  

Es creen també un seguit d’entorns/escenaris on tindrà lloc l’acció i s’apliquen a tots els models 

textures i materials intentant assolir el màxim realisme possible.  

 

Es pretén narrar una breu història del personatge animat. Es comença en un entorn completament en 

3D, amb una ambientació d’una escena interior. El protagonista es desplaça per una sèrie de 

passadissos, evitant obstacles fins a aconseguir escapar-se. El relat acaba en un entorn real, és a dir 

imatges gravades amb una càmera i el personatge 3D s’integra en aquest entorn mitjançant un seguit 

de tècniques de seguiment 3D (tracking) i composició. 

 

És necessari seguir una metodologia lineal que va des de la creació del model, l’animació i el 

renderitzat. Per dur-ho a terme s’utilitzen tres programes principals: Autodesk Maya pel modelatge, 

SideFX Houdini per l’animació i renderitzat. Finalment s’utilitzarà The Foundry Nuke per la composició 

i 3D tracking. 

 

Es realitzen diverses simulacions de cossos rígids (RBD) i fluids, que segueixen una metodologia 

lleugerament diferent a l’anterior: en el cas dels cossos rígids es crea la geometria d’origen mitjançant 

modelatge de polígons, s’apliquen les coordenades (UV) de les textures, es duu a terme la simulació 

aplicant moviment a cada un dels cossos geomètrics i finalment s’apliquen materials i il·luminació com 

a la resta dels elements de l’escena. 

 

Els resultats principals del projecte són una seqüència del voltant de 2000 fotogrames d’una resolució 

de 1280x720 (HD 720p) i una duració d’uns 80 segons ( a 24 fotogrames per segon). L’element 

principal són els gràfics 3D però també tenen lloc imatges reals que es combinen i integren en una 

sola amb el 3D. En aquest sentit, la composició 2D és un element fonamental per aconseguir els 

objectius plantejats. 
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3. Objectius 

Llistat i descripció dels objectius del TF, ordenats per rellevància. 

3.1 Principals 

Objectius clau del TF. 

 Aplicar l’animació tridimensional en forma d’un relat amb un guió preestablert. 

 Aconseguir resultats fotorealistes mitjançant les textures i il·luminació adequades. 

 Crear efectes visuals mitjançant RBD1 i fluids. 

3.2 Secundaris  

Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions. 

 Utilitzar els coneixements adquirits de diferents assignatures i àmbits per aplicar-los en un 

únic projecte que combini imatges reals 2D amb 3D. 

 Potenciar la creativitat per obtenir resultats diferents i únics. 

 Millorar la productivitat aplicant una metodologia basada en nodes i per tant reutilitzable al 

llarg del projecte. 

  

                                                      
1 Rigid Body Dynamics. Simulació de cossos geomètrics sense tenir en compte deformacions però sí interacció entre elements 

afectats per forces i la gravetat 
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5. Continguts 

Per desenvolupar el projecte s’utilitzen bàsicament tres programaris diferents, dos per treballar en 3D i 

un de composició 2D. Els resultats de composició s’exporten a un editor de vídeo per afegir-hi la 

música i els títols. 

5.1 Estratègies de modelatge 

Autodesk Maya s’utilitza únicament per modelatge, fent ús de les eines de creació i modificació de 

malles poligonals, per tal de donar forma al model. S’utilitzen bàsicament primitives, plans i operacions 

sobre aquests, com per exemple extrusions. El model, una vegada acabat, s’exporta en format OBJ, 

que permet la compatibilitat amb altres programaris 3D. 

 

La resta de les tasques relacionades amb 3D es realitzen mitjançant SideFX Houdini. Es tracta d’una 

aplicació 3D completa, basada en el treball de generació per procediments (procedural) mitjançant 

nodes. El fet comporta una gran versatilitat en quant a animació (es pot aplicar un mateix esquelet a 

qualsevol model, per exemple), en quant a efectes i en treball general (qualsevol modificació és 

reversible). 

Si bé en Maya quan s’aplica una operació de restar dos objectes poligonals, no es pot modificar a 

posteriori, en el treball per procediments es representa cada operació amb un node. Cada un s’avalua 

en sentit vertical, d’un extrem superior a l’inferior. Qualsevol modificació que es realitzi, comporta que 

el programa torni a avaluar tots els nodes per sobre del modificat, de tal manera que els canvis que es 

produeixen afecten a tot l’arbre que pertanyen. En aquest cas també es treballa sobre malles 

poligonals. 

 

A continuació hi ha un exemple de com funciona el principi: es parteix de dos cilindres (tube), se’ls 

aplica una transformació (translació) i una operació tipus booleà (resta). En aquest cas es poden 

modificar els diàmetres dels cilindres en qualsevol moment i els canvis es visualitzen instantàniament 

al visor.  

 

Figura 1: Operació booleana de subtracció (A-B) 
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5.2 Tècniques de rigging i animació 

L’avantatge de treballar amb una metodologia per procediments s’aplica també en el procés 

d’animació. A partir del model importat, es crea l’esquelet per tal d’animar el personatge (figura 2). 

Abans d’unir aquesta estructura per controlar el personatge cal determinar fins a quin punt pot 

deformar-lo. És a dir, cal definir la distància que cada os influencia cada part del model. En el visor del 

programa es veuen representades les influències de cada os mitjançant colors aplicats al model i es 

poden modificar les distàncies mitjançant els controls al voltant d’aquest (figura 3). 

El procés, pot ser reversible i modificable gràcies a la metodologia de treball del programa: es poden 

intercanviar models sense perdre el treball realitzat i utilitzar models de baixa resolució per animar de 

forma fluïda. El procés de binding, que consisteix en acoblar el model amb l’esquelet es fa de forma 

automàtica cada vegada que es canvia de model, pel que la productivitat se’n veu beneficiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquelet per animar un model    Figura 3: Influències de cada os sobre el model 

 

 

 

5.3 Càmeres 

S’utilitzen un conjunt de càmeres amb diferent distància focal i profunditat de camp, unides formant 

una seqüència, pel que el procés de renderitzat consisteix en utilitzar un únic node que conté tots els 

fragments. La forma d’implementar aquest funcionament és utilitzant un interruptor (switcher) on 

s’especifiquen cada un dels rangs de fotogrames que capta cada càmera. 

 

 

 

Figura 4: Conjunt de càmeres connectades a un 

interruptor  
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Els paràmetres bàsics a modificar són la posició de la càmera, l’animació d’aquesta al llarg d’un seguit 

de fotogrames i la distància focal, que condiciona l’angle de visió (més o menys zoom). L’obertura i 

l’F-Stop, com en una càmera física, permeten controlar el grau de profunditat de camp i per tant la 

quantitat de desenfocament en la profunditat de l’escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 5: Paràmetres d’una càmera 3D. Captura de la interfície d’After Effects. 

 

 

El fet d’utilitzar el seguit de càmeres que cobreixin l’escena completa, comporta que només sigui 

necessari un únic arxiu 3D. Les simulacions es realitzen a part i s’incorporen a l’escena posteriorment. 
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5.4 Principis del motor de renderitzat 

 

S’utilitza el motor de renderitzat inclòs en el programa 3D anomenat Mantra, fen ús del sistema PBR 

(basat en físiques: Phisically Based Render). Es tracta d’una solució que ofereix il·luminació global, i 

per tant una aparença realista en quant als materials respecte la llum de l’escena. 

 

El sistema es basa en path tracing. El procés de càlcul del valor de cada píxel de la imatge es calcula 

de forma inversa al funcionament real de la llum. Si bé de forma natural els rajos de llum provenen 

d’una font (sol, bombeta), reboten per una escena i finalment arriben als ulls (en aquest cas una 

càmera), en el procés de renderitzat per path tracing realitza el contrari: s’envien rajos des de la 

càmera que incideixen en una escena, després de diferents rebots en els objectes, arriben a l’origen 

de la llum, que és quan l’equació del càlcul de la llum es completa i s’obté el valor d’intensitat d’un 

píxel de la imatge. 

 

Es tracta d’un procés que té els mateixos principis que el Raytracing, a diferència que aquest últim 

només calcula il·luminació directe. En la figura 5 es pot observar el principi. Les fletxes negres 

representen els rajos primaris que van des del punt de vista de la càmera a la llum, les fletxes 

vermelles són rajos que generen les ombres. Finalment hi ha les fletxes de color blau, que són els 

rajos que contribueixen a la il·luminació global i s’originen a cada intersecció del raig primari. Aquest 

mètode ofereix un model d’il·luminació completa amb reflexions, refraccions, càustiques, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema de path tracing. Font pròpia  
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5.5 3D tracking  

 

La tercera aplicació és la de composició. The Foundry NukeX s’utilitza tant per la composició en sí 

(partint de múltiples capes i passos de render) com per la part de seguiment 3D (tracking). De nou es 

tracta d’una aplicació basada en nodes on cada un d’aquests elements realitza una funció com aclarir 

la imatge, afegir contrast, etc. 

 

El seguiment 3D és una funcionalitat imprescindible per integrar escenes 3D amb imatges en 

moviment capturades mitjançant una càmera “física” real. El procés, conegut matchmoving es descriu 

d’acord en la següent figura: 

 

 

Figura 7: Procés de matchmoving: integració d’imatges reals amb 3D 

 

Per tal de que el moviment, l’angle i perspectiva d’un element 3D correspongui al d’un seguit 

d’imatges de vídeo cal realitzar el procés en qüestió. 

A partir del programari es realitza un seguiment 3D dels elements en moviment de la imatge. 

L’aplicació conté un algorisme que analitza el seguit de fotogrames i segueix punts clau: mitjançant 

diferents tracks s’analitza com la càmera real es mou per una escena. Cal descartar tracks segons el 

l’error de seguiment que tenen. L’aplicació coneix la desviació de cada un i permet establir un límit 

màxim. L’objectiu és que l’error final de seguiment sigui inferior a un píxel. D’aquesta manera 

s’aconseguirà que la càmera 3D segueixi el moviment de forma acurada de la real. 

 

 

 

 

captura d'imatges 
reals

tracking càmera 3D renderitzat
composició 
3D i imatges 

reals 

Figura 9: Conjunt de seguidors en el procés de tracking. Font 

pròpia. Els punts vermells són tracks descartats. 

 

Figura 8: Error màxim de seguiment per cada fotograma 
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A partir d’aquí es realitzen un seguit de càlculs que permeten crear una càmera virtual. Aquesta 

realitza els mateixos moviments que l’original, la qual ha enregistrat les imatges. També es generen 

un conjunt de punts virtuals a l’espai 3D, anomenats Point Cloud. Aquests elements són útil en l’entorn 

de treball amb models 3D ja que serveixen de referència per situar els models en l’escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant la càmera obtinguda es renderitzen les imatges en el programari 3D i finalment es torna al 

programa de composició, on es sobreposen les imatges reals amb el 3D.  

 

Aquest és el procés habitual en qualsevol pel·lícula / curtmetratge / anunci que requereixi efectes 

visuals (VFX). La qualitat de les imatges finals estan condicionades tant per la precisió de la càmera 

3D (amb poca precisió el moviment dels elements 3D no correspon amb les imatges reals) i la 

il·luminació de l’escena 3D, que ha de correspondre amb l’entorn i moment on es van capturar les 

imatges. Finalment el tipus de renderitzat condicionarà unes ombres i il·luminació més o menys 

realistes. 

 

 

 

 

Figura 10: Point cloud 

 

Figura 11: Conjunt de nodes de 

seguiment 3D: Camera Tracker, 

Point Cloud, càmera i escena 
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5.6 Estratègies de composició  

 

Per tenir un major control sobre l’aspecte final dels models, en el procés de renderitzat se separen en 

passos diferent informació relativa als materials assignats. L’arxiu obtingut del render és en format 

EXR, que permet tenir múltiples capes a cada fotograma. En la composició, hi ha la possibilitat de 

separar aquests components, modificar-los (color, contrast) i ajuntar-los per obtenir el resultat final. 

 

Es poden separar diversos components segons el nivell de control desitjat. Els bàsics utilitzats són 

una capa de color de base (diffuse) una de reflexió, una de refracció, i una d’emissió si hi ha elements 

que emeten llum en l’escena. 

 

 

 

Com que les imatges RGB segueixen un sistema de color additiu, és 

necessari sumar la informació de cada pas per obtenir el resultat final. 

 

 

En Nuke, se segueix un procediment per nodes, que com s’ha exposat 

anteriorment comporta una avaluació de la part superior (imatge original 

del render) a baix (resultat final). En aquest cas s’exposa un exemple 

bàsic. Es parteix d’una imatge renderitzada, se separen els canals i se 

sumen mitjançant un node merge. Qualsevol dels passos es pot editar per 

separat afegint nodes entre la separació de canals i el node de suma. 

D’aquesta manera es pot afegir o disminuir els reflexos del model o 

canviar el color base amb gran llibertat, sense necessitat d’haver de 

renderitzar l’escena de nou. 

  

Figura 14: Canvi de color difús a blau sense afectar a les reflexions 

 

 

Figura 13: Nodes d’una composició 

Figura 12: Suma de passos per obtenir la imatge final en un model 3D 
renderitzat. Font pròpia.   
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Finalment s’utilitza una tècnica per emmascarar zones diferents de la imatge. Es tracta d’afegir un pas 

extra als arxius EXR i consisteix en assignar materials sense reflexió i uniformes als diferents models.  

 

Aquest pas no s’utilitza per composar la imatge final 

directament, sinó que permet aïllar cada model que té un 

color diferent assignat. Normalment s’utilitzen 4 colors per 

pas i la màscara, anomenada RGB, conté com a màxim el 

color vermell, verd, blau i alpha. 

En l’exemple es pot veure que s’ha aplicat una màscara 

al vidre davanter d’un cotxe i a la carrosseria d’aquest 

per tal de poder corregir-ne el color per separat. 

 

5.6 Creació d’efectes  

Els efectes creats a partir de motors de físiques, independentment del tipus que siguin, es generen 

mitjançant simulacions (dynamics). En un entorn 3D limitat i a partir d’un seguit d’algorismes, es creen 

animacions dels objectes o partícules a tractar. Els resultats depenen de diferents paràmetres com la 

força de la gravetat, la velocitat inicial de cada objecte, etc. 

 

Cossos rígids i fractures Voronoi(RBD) 

Consisteix en aplicar diferents forces sobre objectes per tal d’animar-ne el moviment sense haver de 

definir fotogrames clau. Cal especificar la densitat del material, així com treballar en una escala real 

per obtenir resultats òptims.  

 

 

Figura 16: Procés habitual d’una simulació. 

 

 

Per tal de que les simulacions siguin fluïdes i no comportin molt de temps de càlcul, és necessari que 

els models tinguin una geometria poc complexa, sense elevat nivell de detall. Per això es prescindeix 

del màxim nombre de polígons possibles. 

 

Es defineixen elements com la gravetat i les posicions inicials dels objectes. Després d’aplicar la 

simulació hi ha la possibilitat de substituir els models de baixa resolució (que actuen com a proxy o 

model intermediari) per uns amb alt nivell de detall. Aquests seguiran els moviments idèntics dels 

objectes obtinguts de la simulació. Finalment s’inicia el procés de renderitzat. 

 

Model de baixa 
resolució

simulació
substitució 
per model 

alta resolució
renderitzat

Figura 15: Exemple de màscara RGB 
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El funcionament d’una simulació és el següent: 

- S’importen els objectes (esfera i pla del terra) 

- Es defineixen els estats de cada objecte (actius, 

estàtics), la velocitat inicial dels actius, 

propietats físiques, etc. 

- Els objectes es combinen i es passa la 

informació al motor de físiques en la mateixa 

entrada(rigid body solver). En aquest cas 

s’utilitza el motor anomenat Bullet 2  i es 

defineixen paràmetres que afecten la precisió de 

l’animació. 

- S’utilitza un node exclusiu per simular la força de 

la gravetat. 

 

 

 

La simulació es realitza de forma seqüencial en un 

seguit de fotogrames. Es comença amb un estat inicial, definit els paràmetres mencionats. Llavors, el 

motor avalua les col·lisions, aplica la força de gravetat i torna a avaluar les col·lisions. Així 

successivament. 

 

L’estat dels objectes d’un fotograma sempre està condicionat per l’anterior a aquest. Si es produeixen 

col·lisions, s’avalua les propietats físiques dels objectes com el rebot o la fricció del material i 

s’apliquen les forces resultants corresponents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Motor de físiques de codi obert que permet realitzar simulacions tant amb soft bodies com cossos rígids 

Figura 17. Nodes d’una simulació 

 

Figura 18. Propietats físiques d’un objecte en la simulació RBD. 
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D’altra banda, sovint és necessari fracturar geometria existent per tal d’aplicar simulacions de cossos 

rígids. Amb aquesta metodologia es creen models complets, que llavors es fracturen segons les 

necessitats. 

 

Una tècnica habitual per fracturar models és mitjançant el diagrama Voronoi, que permet separar 

geometria en regions basat en la separació de diferents punts continguts en el model. El resultat són 

un conjunt de peces amb forma poligonal que se separen a l’aplicar una simulació. 

 

 

 

En l’exemple mostrat es crea un cub, llavors es creen punts aleatoris en la superfície d’aquest (node 

scatter). Finalment es combina la geometria amb els punts en el node voronoifracture que efectua la 

fracturació en peces a partir dels punts creats. Si aquests punts estan molt junts es crearan fractures 

de reduïdes dimensions en les zones d’aquests, mentre que si estan distribuïts uniformement, les 

fractures seran de dimensions semblants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19. Fractura Voronoi sobre un cub, 
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Simulació de fluïds 

En la simulació de fluïds es segueix un procés lleugerament diferent al de la simulació de cossos 

rígids ja que intervenen dos elements intermediaris: voxels i volums. 

 

 

 

 

Un voxel es pot considerar un píxel 3D, que 

té propietats individuals i està distribuït dins 

d’un contenidor amb una separació idèntica. 

Aquest sempre té unes mateixes dimensions 

i la resolució del fluïd a simular està definit 

per la separació entre voxels (la densitat 

condiciona la resolució) . Un voxel no té 

coordenades en un espai 3D (x, y, z), no 

obstant, permet definir la forma de la 

geometria el qual s’ha creat mitjançant un 

atribut que determina si aquest està a la 

part interior de la geometria o exterior. 

 

 

En Houdini FX el procés de creació del volum es pot dur a terme de dues maneres:  

 Mitjançant els volums natius del programa: es tracta del mètode previ a VDB que és lent 

comparat amb aquest primer. 

 Mitjançant VDB: es tracta de la implementació d’Open VDB, una llibreria de codi obert que 

permet la creació, manipulació i emmagatzematge de dades de tipus volumètric. Aquest 

sistema és altament eficient i només considera els voxels amb valor diferent a zero. 

 

Els volums en una simulació es poden incorporar mitjançant geometria estable (convertint un cub, per 

exemple) o bé creant un emissor. En el primer cas s’obté un nombre de voxels constants en la 

simulació. En el segon el nombre de voxels augmenten linearment al llarg del temps. 

 

Un volum es pot modificar pricipalment de dues maneres: mitjançant simulacions (com és el cas) o bé 

mitjançant procediments. En el primer cas els resultats de cada fotograma depenen del fotograma 

previ, en el segon es depèn només del temps i sempre s’aconsegueix un mateix resultat en cada 

fotograma. 

 

 

Geometria 
Volum format 

per voxels
simulació

creació de 
geometria 

mitjançant voxels
renderitzat

Figura 20. Procés de creació d’un fluid a partir de geometria. 

Figura 21. Vòxels d’un cub convertit a volum mitjançant VDB 
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Per realitzar la simulació en Houdini FX 

s’utilitza l’anomenat Flip Solver 3  que 

permet imitar de forma realista el 

comportament de fluids, especificant la 

viscositat entre un gran nombre de 

paràmetres. Es tracta d’un motor de 

simulació híbrid que combina 

metodologies aplicades a punts com 

volums per tal d’obtenir unes 

simulacions de fluïds correctes 

 

 

 

 

La simulació s’efectua de la mateixa manera que en els cossos rígids descrits anteriorment: les dades 

s’introdueixen per separat en solvers. Llavors s’avaluen de forma descendent i són compartides pels 

diversos solvers presents (un objecte RBD pot col·lisionar amb un fluïd) per tant, a l’avaluar el 

comportament d’un líquid, cal tenir en compte els altres objectes presents. 

 

 

Una vegada s’obtenen els resultats de la simulació, s’utilitzen el conjunt de voxels per crear geometria 

poligonal (superfície del fluïd) on s’apliquen materials i es renderitzen de forma habitual, amb la 

il·luminació adequada.  

De nou, Open VDB proveeix de les einnes necessàries per convertir els voxels en malles poligonals. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      
3 Descripció del node completa: http://archive.sidefx.com/docs/houdini15.0/nodes/dop/flipsolver  

Figura 24. Conjunt de voxels en el procés de simulació Figura 23. Superfície poligonal del fluïd 

Figura 22. Nodes bàsics d’una simulació de fluids 

 

http://archive.sidefx.com/docs/houdini15.0/nodes/dop/flipsolver
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6. Metodologia 

 

Per generar un entorn en tres dimensions 100% CGI4, com és el cas de la primera escena a 

desenvolupar, se segueixen un conjunt de passos en seqüència lineal com els presentats a la figura: 

 

 

Figura 25: Procés habitual de producció d’una escena 3D 

 

 

El procés comença amb el modelatge, que consisteix en la recreació d'un personatge o objecte en un 

espai tridimensional. L'objectiu del procés és aconseguir una representació matemàtica de la 

superfície del model perquè pugui ser interpretada per un ordinador. El procés és necessari perquè la 

informació pugui ser representada finalment en un espai bidimensional (imatges).  

 

Hi ha tres tècniques bàsiques per crear un model: a partir de corbes i funcions matemàtiques que 

representen una superfície, a partir d’esculpir digitalment, -com la disciplina tradicional que implica 

roques i eines especialitzades per donar-li forma--, o bé la creació de polígons a partir de primitives 

(com cubs, piràmides o plans) i modificar-los per crear una forma específica. Per obtenir el model del 

projecte s’utilitza l’última tècnica: partint de primitives i aplicant-los modificacions com extrusions, 

Booleans, etc. S’ha escollit aquesta forma de ja que és la més adequada a la geometria resultant al no 

tenir un alt grau de complexitat. Del contrari seria necessari esculpir el model amb programaris com 

MudBox o ZBrush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Algunes primitives base de models més complexos 
Font: Blender manual – CC-BY-SA 

 

                                                      
4 Computer Generated Imagery – Imatges generades per ordinador.  

modelatge rigging Animació il·luminació renderitzat composició
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Una vegada obtingut el model es comença el procés de rigging5. Es tracta d’un pas previ a l’animació, 

necessari per poder controlar amb precisió com es deformen els models i per tant, fer-los realitzar els 

moviments oportuns. Amb aquesta tècnica s’incorpora en el model una estructura (esquelet) format 

per diferents parts interconnectades jeràrquicament (ossos). El principal avantatge està en la facilitat 

de controlar el moviment del model.  

 

D’altra banda, es fa ús de controls de cinemàtica inversa (IK), que consisteixen en animar per exemple 

una extremitat, definint la posició inicial i final d’aquesta, en lloc d’haver de definir les rotacions de 

cada junt entre ossos per arribar a la posició final desitjada. Per il·lustrar el concepte es pot observar 

la figura 4 partint d’un punt fixe (A) es defineix una posició de l’element B (os) a partir de moure 

directament l’extrem d’aquest (IK) o bé a partir de girar cert angle des de cada un dels 3 junts 

cinemàtica directa (FK). Com es pot comprovar l’animació amb IK és més ràpida i intuïtiva, malgrat 

que en certs moments no dóna bons resultats al no poder controlar en precisió la rotació de cada junt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Planar Three link manipulator.  

Font: Wikimedia commons. Llicència: domini públic 

 

 

Després de completar l’esquelet comença l’animació en sí: mitjançant fotogrames clau (keyframes) es 

defineix la posició de cada extremitat del model en cada instant (fotograma) fins a completar un 

moviment cíclic que es repetirà al llarg del temps. La intenció en el projecte és animar un cicle de 

caminar i un de córrer. 

 

Tant bon punt acabat el procés d’animació es procedeix a assignar materials i textures tant en l’entorn 

(escenari) i al model. És necessari també crear la il·luminació adient controlant les ombres i el grau de 

lluminositat de l’escena. Es preveu crear una ambientació interior freda amb tons de blau que contrasti 

amb el model format per colors més càlids. 

 

                                                      
5 El terme correcte encara que poc conegut en català és animació esqueletal 
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El procés de renderitzat consisteix en crear una imatge 2D a partir de l’escena 3D amb els models 

corresponents. Aquesta tasca pot comportar temps considerable, pel que s’ha previst en la 

planificació realitzar amb paral·lel altres activitat del projecte una vegada iniciat el procés de render de 

la primera part. Els resultats del procés és una imatge per cada fotograma que visualitzades en 

seqüència a 24 fotogrames per segon creen l’efecte d’animació. Es renderitzen les imatges a una 

resolució determinada, la més habitual és HD a 1280x720p o Full HD a 1920x1080p. 

 

Com s’ha descrit en apartats anteriors, ha diferents mètodes de renderitzat, apropiats per cada cas 

segons si es necessita rapidesa o bé realisme. En el projecte s’utilitza un motor de render PBR6 per 

tal d’aconseguir resultats realistes mitjançant il·luminació global i materials adequats. Es tracta d’un 

programa que implementa Path Tracing per calcular com els rajos de llum incideixen i per tant 

aconseguir la il·luminació indirecte de l’escena. 

 

Una vegada obtinguts els fotogrames, es composen en 2D per tal de fer correccions de color, aplicar 

profunditat de camp, etc. Finalment els fotogrames resultants s’exporten a un editor de vídeo per 

aplicar la música i títols corresponents. 

 

 

  

  

                                                      
6 PBR Phisically Based Render. Permet simular de forma realista com es comporta la llum i els 
materials dels objectes mitjançant Path Tracing. 
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7. Planificació 

7.1 Dates clau  

 

Les principals dates clau corresponen a cada una de les practiques d’avaluació continuada i 

comporten la finalització de certes parts clau del projecte. En el diagrama de Gantt s’han marcat com 

a fites. 

 

PAC2 

Finalització del procés de rigging, animació, il·luminació, així com haver creat l’escenari en 3D amb les 

textures corresponents el procés de renderitzat ha d’haver començat en la part finalitzada. Dia 

11/10/2016. 

 

PAC3 

Finalització de l’escena 1 amb data 02/12/2016. Les simulacions han estat realitzades aconseguint els 

resultats esperats i els processos de renderitzat i composició han estat completats. S’ha elaborat la 

part de memòria i documentació corresponents 

 

Lliurement final 

Es realitza l’escena 2 que consisteix en combinar imatges reals amb 3D. S’utilitza com a referència 

l’animació del personatge de la primera part, modificant-la per adaptar-se a la situació. També tenen 

lloc diverses simulacions RBD. La data clau és el dia 16/01/2017 i consisteix a entregar el projecte 

acabat (publicació del vídeo) junt amb la memòria. 

 

 

 

 

 

  



 

7.2 Diagrama de Gantt 

 

 



 

 7.3 Diagrama de Pert 

 

 

 

 

Nota: s’adjunta la versió d’alta resolució junt amb els entregables del projecte (diagrama_pert.pdf)



 

8. Procés de treball/desenvolupament 

8.1 Guió i storyboard  

Com s’ha descrit anteriorment, la història es divideix en dues parts diferenciades. La primera està 

desenvolupada completament amb 3D i la segona es combinen imatges reals (VFX). 

 

En la part 3D, l’acció té lloc en una escena interior, dins uns passadissos. El model animat es 

desplaça per aquests amb l'objectiu d'escapar-se. Hi ha portes que es tanquen i dificultats pel camí. 

En aquest context, els evita fins a sortir en l’exterior. Tenen lloc diferents efectes, que complementen 

l’animació en sí i li dónen més valor.  

 

 

Llavors comença la segona part que es tracta d’una escena exterior que es combina imatges reals 

amb el 3D. Està format per un pla general, per situar l’acció, seguit d’un pla mitjà que centra l’atenció 

al protagonista. Es tracta d’un pla exterior d’un edifici on representa que s’escapa el personatge 

animat, l’escena i animació acaba amb una persecució amb aquest utilitzant una càmera amb 

moviment que es desplaça per un carrer. En aquest cas, tambés es tracten amb imatges reals on el 

seguiment 3D (tracking), és fonamental per aconseguir bons resultats. 

 

S’inclou l’storyboard després del salt de pàgina. 
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8.2 Procés de modelatge  

El procés de modelatge comença tant bon punt completat el guió de la història i comporta la creació 

d'un model des de zero mitjançant Autodesk Maya. El principal repte és aconseguir que totes les parts 

tinguin les proporcions idònies i s’ajustin a un estil coherent. 

 

El model és creat primer de tot utilitzant un baix nombre de polígons, pel que és lleuger i ideal per 

animar en els passos posteriors. Una vegada que completa la versió de baixa resolució, s’apliquen els 

modificadors convenients per subdividir els polígons i obtenir el model d'alta resolució. Aquest fet 

comporta més detall, i per tant és apte per ser utilitzat en el procés de renderitzat (figura 4). 

 

 

Figura 28: Model de baixa resolució (esquerra) i d’alta resolució per renderitzar (dreta) 
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8.3 Procés de rigging 

Degut a la relativa baixa complexitat del model a animar, la jerarquia d’ossos del personatge resulta 

bastant senzilla de desenvolupar (figura 5). El conjunt final es forma per les quatre extremitats del 

model, el cap i la columna vertebral que comença a la part alta de l’esquena i acaba a la cua. 

 

Figura 29: Estructura jeràrquica d’ossos en forma de nodes. Els controls estan representats en color lila, els ossos en color 
blanc 

 

Per aconseguir una animació intuïtiva i ràpida s’utilitzen cinemàtiques inverses IK7. D’aquesta manera 

hi ha la possibilitat de desplaçar els ossos a la posició desitjada a cada fotograma. Una vegada es va 

es té la jerarquia d’ossos es creen els controls, que no són res més que corbes auxiliars (invisibles a 

l’hora de renderitzar) que permeten desplaçar un o un seguit d’ossos. 

 

S’opta per crear un control primari que permet moure el personatge sencer (la jerarquia entera), un 

control secundari que actua només a la part superior del personatge. D’aquesta manera 

s’aconsegueix animar de forma fàcil una posició “dret” i una posició “ajagut”. 

Finalment es creen els controls d’ossos individuals per tal de poder animar el cicle de caminar/córrer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Esquerra: conjunt d’ossos i els controls (cercles en vermell). Dreta: model amb els controls  

                                                      
7 Inverse kinematics: mitjançant la tècnica el programa calcula l’angle de cada junt entre ossos rígids per tal de només haver 
d’escollir la posició final de cada os. 
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8.4 Procés d’animació 

L’objectiu del procés és obtenir un model animat que realitzi una animació cíclica de córrer i caminar. 

Mitjançant fotogrames clau es defineix la posició de cada os en cada instant, tenint en compte només 

els posicions clau del model. Llavors, mitjançant la interpolació de fotogrames s’ajusta ajustar el 

timing8 ideal de l’animació. 

 

 

Figura 31: Posicions principals en un cicle de 30 fotogrames. 

 

 

El procés es repeteix en el cicle de córrer (figura 8). 

 

Figura 32: Posicions principals en un cicle de 15 fotogrames. 

 

 

8.5 Desenvolupament de l’escenari 3D, il·luminació, materials i 

renderitzat 

Escenari  

Una vegada obtinguts els cicles d’animació, cal crear un entorn per on es desplaça el personatge. 

Segons el guió, l’acció té lloc en un interior, així que es modela un conjunt de passadissos, aplicant 

textures i materials. El material més complex és el terra, format per tres capes: un color de base, una 

textura mosaic per les rajoles i una capa que afecta a la reflexió del terra, de manera que aquesta no 

és uniforme. També s’afegeix relleu mitjançant un bump map. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 i Figura 34: Model dels passadissos. 

                                                      
8 Timing: Ajustament de la velocitat respecte els fotogrames per tal de que el moviment se sincronitzi amb la velocitat desitjada. 
D’aquesta manera s’obté un moviment més realista ja que qualsevol moviment requereix cert temps per tal d’accel·lerar i 
desaccel·lerar la massa d’un objecte. 
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Personatge  

A partir del cicle d’animació del personatge i l’entorn modelat, s’anima el desplaçament d’aquest pels 

passadissos.  

 

En el personatge s’apliquen materials metàl·lics amb. El material principal està compost per dues 

capes. Una amb textura i l’altre amb color simple de base. El resultat és un color metàl·lic amb 

diferents imperfeccions i desgast. També s’utilitzen materials similars a plàstic negre i metall reflectant 

amb tonalitats taronges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Model desplaçant-se per l’escenari 
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Il·luminació  

Com que l’animació es renderitza amb il·luminació global, no és necessari utilitzar llums extra que 

afecti a tota la zona. Mitjançant un seguit de llums a la part superior del passadís, s’il·luminen tots els 

models uniformement. Cada passadís conté 28 punts d’il·luminació que creen els reflexos en el terra i 

parets. 

 

Renderitzat i composició de l’escena 

Es renderitza l’escena a 720p. Al tractar-se d’una 

escena completament 3D no s’han creat passos 

de render (reflexió, refracció...) ja que no és 

necessari ajustar els paràmetres per d’adaptar-se 

a un fons amb imatges reals. No obstant, es creen 

màscares RGB per tal d’aïllar cada component en 

l’escena i corregir el color per separat. 

 

    Figura 36 Màscara RGB           

 

 

Cada fotograma tarda uns 15 minuts en renderitzar, el fet es deu a la il·luminació global i els reflexos. 

El temps es redueix substancialment en cas d’utilitzar raytracing però no és una solució acceptable ja 

que es pretén aconseguir resultats realistes sense haver d’il·luminar l’escena artificialment. 

Figura 37 Renderitzat de l’escena del passadís i model amb les textures i il·luminació aplicades. 
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8.5 Efectes 

En la primera part de l’animació es realitzen dues simulacions, una mitjançant cossos rígids i l’altre a 

partir de fluids. 

8.5.1 Rigid body dynamics 

 

Es tracta de simular l’efecte anomenat “de-resolució” o “deres” que consisteix en dissoldre un model 

mitjançat formes geomètriques simples. L’efecte és utilitzat en pel·lícules com Tron Legacy de Disney.  

 

 

Figura 38 Efecte deres. ©Walt Disney Pictures – Tron Legacy (2010). 

 

 

 

En aquest cas es prodeceix de la següent forma: 

 Es fragmenta el model en cubs de les mateixes dimensions i s’apliquen materials a la 

geometria generada (parets interiors). 

 Es deforma el model (aplicant el cicle de córrer animat anteriorment) 

 Es realitza la simulació. 

 

 

La simulació comença amb el model sencer en 

estat de deformació estàtic, és a dir, es deforma i 

la força de la gravetat no actua. Llavors, 

progressivament es transfereix l’estat a actiu a 

cada una de les peces fracturades (representada 

per un punt). 

 
Figura 39. Transferència d’atributs en cada peça (estat estàtic en 
verd , estat actiu en vermell)  
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La simulació (al activar les peces) produeix la caiguda de les peces i la interacció amb els obstacles i 

el terra.  

 

 

 

 

D’altra banda s’utilitzen fotogrames clau en el material interior del personatge. Aquest en un primer 

moment és taronja i emet llum. Progressivament es va apagant fins que es converteix en un material 

metàl·lic brillant.   

 

 

  

Figura 40 i 41: Fotogrames de la previsualització de la simulació 
  

 

Figura 42. Renderitzat final d’un fotograma a càmera lenta  
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8.5.2 Fluïds 

La segona simulació consisteix en recrear líquids metàl·lics que provenen dels fragments de la 

primera simulació. És a dir, els fragments del model es fonen, per tant es converteixen a líquid. 

 

Es tracta d’animar el moviment del fluid, de tal manera que segueixi un camí establert. 

Per dur-ho a terme s’utilitza un node que afecta els vòxels a simular, conduïnt cada punt a través d’un 

seguit de corbes. Llavors es defineix la força d’adherència a la corba i la velocitat. 

 

 

 

 

En el final de la simulació s’utilitza un node “Blend Shapes” que permet definir posicions intermèdies 

entre un punt inicial i un final (tècnica coneguda també com a Particle Morphing). Els punts inicials són 

els vòxels de la simulació de fluïds i els finals el seguit de punts que està format el model animat (cícle 

de córrer). Es defieix un fotograma clau d’inici i un de fi i la forma del fluïd es transforma de tal manera 

que en l’últim fotograma ja s’ha adaptat a la forma del model. 

 

 

 

 

Figura 43. Simulació del fluid seguint dos corbes en forma d’espiral 

 

Figura 44. Fotogrames clau en la utilització de blend shapes 
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Finalment a partir del conjunt de vòxels es crea la superfície poligonal del fluïd on s’aplica un material 

reflectant metàl·lic i es renderitza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Resultat de crear malles poligonals a partir dels vòxels de la simulació 

 

Figura 46. Fotogrames obtinguts després del procés de renderitzat 
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8.7 Camera tracking i integració d’escenes 3D 

En el desenvolupament de la segona escena té lloc una simulació de cossos rígids i apareixen un 

seguit de models que s’integren en l’entorn 2d d’imatges gravades amb una càmera. 

 

Per aconseguir combinar els diversos elements es realitza un seguiment 3D (camera tracking) de 

cada un dels plans i s’obtenen diferents càmeres que serveixen per renderitzar les imatges. 

Finalment, es composen en un entorn 2D (Nuke). 

 

La simulació de cossos rígids segueix el mateix procediment descrit anteriorment i en aquest cas es 

defineixen un seguit de col·lisions imitant la geometria “real” present en l’escena: la carretera, vorera, 

la tanca i paret de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el procés de seguiment cal efectuar alguns procediments extra per aconseguir una representació 

3D acurada de la geometria. En el cas del primer pla de l’escena, es realitza una màscara al voltant 

dels elements que es mouen en l’escena: és necessari que tots els objectes analitzats pel seguidor 3D 

siguin estàtics per tal d’aconseguir uns resultats precisos. La màscara, en aquest cas es posiciona 

sobre el cotxe i s’anima el desplaçament perquè cobreixi aquest en el moviment lineal que realitza. 

D’aquesta manera el seguidor 3D no tindrà en compte les parts emmascarades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Conjunt de col·lisions i escenari imitant l’escena real 

 

Figura 48. Procés de seguiment 3D amb màscara 
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En la resta d’escenes es realitza el mateix procediment per obtenir les càmeres i el conjunt de punts 

s’exporten a Houdini per tal d’utilitzar-se com a referència en l’ entorn 3D: d’aquesta manera és més 

fàcil situar els elements, ja sigui el terra (per projectar ombres) o els models. 

 

 

 

 

 

Per integrar correctament l’escena 3D en les imatges de la càmera s’utilitzen dues tècniques més: 

 

- Creació d’un terra (pla) aplicant un material que permet “capturar” ombres (shadow catcher). 

El material en sí no apareix sinó que genera només les ombres que projecten els models de 

l’escena. En aquest cas es genera per separat i s’incorpora com una capa més en el procés 

de composició. 

- Creació d’un segon pla que tampoc apareix al renderitzat (phantom), aquest coincideix en 

posició amb el terra i té com a objectiu reflectir en els models, les textures reals del l’entorn. 

Per dur-ho a terme s’exporta el fragment de vídeo en imatges individuals (format JPEG) i es 

carreguen una per una en cada fotograma. Llavors es projecten en el pla el conjunt d’imatges 

des de la càmera i el resultat és una textura animada: canvia segons la zona on càmera real 

(física) va capturar les imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Procés de seguiment d’una escena en moviment 

 
Figura 49. Núvol de punts obtinguts en el seguiment 

 

Figura 51. Projecció de textures des de la càmera 
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8.8 Composició  

La composició 2D té lloc després d’obtenir els arxius exr de renderitzat. S’integren més elements que 

en el cas de les escenes amb només elements 3D, pel que el procés és més complex. 

En total es composen les següents capes: 

- Capa de fons: les imatges originals captades per la càmera 

- Models 3D formats per: 

o Color difús, 

o Reflexió  

o Refracció 

- Màscares RGB 

- Ombres 

Es realitzen diferents correccions a cada una fins a obtenir el resultat final. Com que al treballar per 

components separats per canals (color difús, reflexos i refraccions) hi ha la possibilitat de canviar el 

color dels models fàcilment, si és necessari. Una vegada es composen les capes, s’ajusta el color 

individual i finalment el color de la imatge sencera per donar l’aspecte definitiu. També es canvia el 

color del model del cotxe en el pas previ a exportar. 

  

Figura 52. Estructura de nodes utilitzats en la composició final. 
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Figura 53. Combinació progressiva de les diferents capes per obtenir el resultat 
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23. Bugs 

El principal error detectat és el desplaçament de les textures respecte el moviment de la càmera:   

 

En diverses circumstàncies les textures d’un model no es fixen en una superfície correctament. El fet 

comporta que quan es mou la càmera o l’objecte, aquestes es desplacin per la superfície donant uns 

resultats no acceptables.  

 

És habitual que el les textures no es posicionin de forma estable quan es projecten a partir de la 

càmera i quan aquesta es mou, projecta un angle diferent i per tant es desplacen. Aquest bug va tenir 

lloc en la penúltima escena de l’animació (finestra de l’edifici a fracturar) i es va solucionar creant una 

càmera secundària fixa que només projecta, mentre que la càmera animada s’utilitza per renderitzar. 

 

Una altra de les solucions és utilitzar un node timeshift, que permet bloquejar l’animació a un 

fotograma concret, llavors es projecta des de la càmera sempre en un mateix instant. Finalment es 

transfereixen les coordenades UV a l’objecte animat (attribute transfer) i es poden aplicar els 

materials. 

 

   

Figura 54 Projecció de textura des d’una càmera animada en un fotograma determinat. 
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24. Projecció a futur 

 

Després de completar el treball, es podrien aplicar diverses millores, conservant bona part dels 

resultats obtinguts però afegint elements: 

 

- Història més completa: seria oportú ampliar la història, sobretot al principi, posant en context 

d’on prové el personatge animat. D’aquesta manera es milloraria la història i es coneixerien 

els motius pel qual es vol “escapar” de l’escenari interior. 

 

- Millores en el cicle d’animació: malgrat que es tracti d’un personatge robòtic, es podria 

considerar modificar certs fotogrames per donar una sensació més natural en els moviments 

que realitza i que no fossin tant rígids. 

 

- Millores en la integració dels models 3D en l’escena exterior. Es podrien millorar temes 

com la il·luminació aplicades als models, per tal que el cotxe s’integrés millor amb el vídeo 

d’imatges reals. 

 

- Ampliar les escenes exteriors: una vista més aèria amb un pla general podria contribuir a un 

millor pla final de desenllaç. 
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0 hrs

20 hrs

40 hrs

60 hrs

80 hrs

100 hrs

Persona de l'equip Dies de treball hores de treball* cost/hora Total

 compositor 2D                    11,0                         33,0   18,00 € 594,00 €

 generalista                    36,0                      108,0   15,00 € 1.620,00 €

 animador                    10,5                         31,5   18,00 € 567,00 €

 modelador                    10,0                         30,0   16,00 € 480,00 €

 càmera                       1,0                           3,0   15,00 € 45,00 €

 editor de vídeo                       4,5                         13,5   13,00 € 175,50 €

 director                       7,0                         21,0   22,00 € 462,00 €

 guionista                       1,0                           3,0   30,00 € 90,00 €

 tècnic d'efectes                    34,0                      102,0   20,00 € 2.040,00 €

Recurs Cost unitats** Total

 l l icència música                 100,00 € 1      100,00 €

 textures                   50,00 € 1      50,00 €

 càmera de vídeo                 950,00 €               0,02   21,11 €

 PC             2.200,00 €               0,02   48,89 €

 l l icència Nuke             4.420,00 €               0,02   98,22 €

 l l icència Houdini             4.140,00 €               0,02   92,00 €

 l l icència Creative Cloud                 552,00 €               0,07   36,80 €

 l l icència Maya             1.936,00 €               0,07   129,07 €

 TOTAL 6.649,59 €

25. Pressupost  

En l’elaboració del pressupost s’han considerat un conjunt de diferents càrrecs que assumeixen un rol 

diferent dins d’un projecte d’aquestes característiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les hores de treball corresponen a una dedicació de 3 hores per dia invertit en el projecte. 

 

** Les unitats de les llicències s’han calculat considerant que l’empresa realitza 15 projectes de 

duració similar anualment. Les llicències es renoven cada 3 anys, pel que els costos es divideixen 

entre cada projecte (3*15). En el cas de la llicència de Maya i Creative Cloud d’Adobe hi ha una 

subscripció anual, pel que el cost es divideix en els 15 projectes de l’any. 

 

El cost per hora s’ha obtingut de comparar la valoració de cada lloc de treball a partir de la comparació 

al lloc web PayScale.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Gràfic de distribució d’hores en cada component del grup de treball 
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26. Anàlisi de mercat 

Es té en compte que el projecte està desenvolupat per una empresa dedicada al sector dels gràfics 

3D i publicitat. Es tracta d’un encàrrec realitzat per la pròpia empresa (projecte de caràcter intern) per 

tal de donar a conèixer la marca i captar nous clients.   

 

L’audiència potencial del projecte són: 

- Marques comercials: gran demanda de productes audiovisuals aplicats a la publicitat. 

- Productors de curtmetratges, llargmetratges i sèries: és habitual que el productor subcontracti 

la postproducció a diferents empreses. Per tant, és fonamental captar l’atenció d’aquest client 

potencial.  

 

Segons un estudi de l’Observatori Europeu Audiovisual de 20159, el sector de l’animació europeu es 

consolida com a líder en l’entorn audiovisual amb gran capacitat de producció i exportació (unes 50 

pel·lícules l’any entre 2010 i 2014).  

 

Espanya és el segon país de la Unió Europea en la realització de pel·lícules d’animació, després de 

França. Degut al creixement en els darrers anys, Espanya es considera un referent a nivell mundial 

L’impacte del sector és de més de 700 milions d’euros en l’economia espanyola i dóna més de 5000 

llocs de treball10. El mercat intern, no obstant, és molt fragmentat i hi ha més de 200 empreses 

dedicades tant a curtmetratges com sèries d’animació.  

 

Més del 60% dels continguts s’exporten a l’estranger. La facilitat d’internacionalització comporta un 

gran nombre de coproduccions amb empreses europees. Aquest fet comporta que el sector dels 

gràfics 3D sigui una oportunitat de negoci i la indústria creativa i cultural amb major predicció de 

creixement i demanda en el mercat europeu11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Challenges and opportunities for the European animation industry.  European Audiovisual Observatory 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/challenges-and-opportunities-european-animation-industry  
10 La animación en España cotiza al alza en todo el mundo. Blogthinkbig.com. 
http://blogthinkbig.com/la-animacion-en-espana-cotiza-al-alza-en-todo-el-mundo/  
 
11 Segons Diboos, Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación,. 
http://www.diboos.com/actualidad-del-sector/la-animacion-espanola-factura-mas-de-300-millones-de-euros-anual
es-segun-el-libro-blanco-de-la-animacion-2012/  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/challenges-and-opportunities-european-animation-industry
http://blogthinkbig.com/la-animacion-en-espana-cotiza-al-alza-en-todo-el-mundo/
http://www.diboos.com/actualidad-del-sector/la-animacion-espanola-factura-mas-de-300-millones-de-euros-anuales-segun-el-libro-blanco-de-la-animacion-2012/
http://www.diboos.com/actualidad-del-sector/la-animacion-espanola-factura-mas-de-300-millones-de-euros-anuales-segun-el-libro-blanco-de-la-animacion-2012/
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10. Conclusió/-ns 

Conclusions personals sobre el projecte realitzat, el procés de treball i els resultats obtinguts. 

 

 

El projecte s’ha desenvolupat segons el pla de treball i s’ha aconseguit complir amb els objectius 

definits en l’inici i en el contingut del guió. L’arxiu de vídeo publicat és el producte resultant de l’ús de 

diferents tècniques i procediments, que han permès obtenir uns resultats coherents i unificats en un 

entorn 2d. 

 

Desenvolupar aquest projecte ha comportat haver d’assumir diferents rols que normalment estan 

distribuïts en un equip multi-disciplinari. Ha estat un repte compaginar el modelatge i animació amb 

altres tasques poc conegudes com la simulació d’elements dinàmics.  

 

La part d’il·luminació, textures i renderitzat ha estat una de les parts més creatives, amb llibertat per 

assignar materials i crear un ambient que transmeti una sensació determinada. Considero que el nivell 

de realisme obtingut sobretot en la primera part és adequat a les circumstàncies i la il·luminació ha 

contribuït de forma rellevant en aquest fet. 

 

El procés ha tingut lloc sovint de forma paral·lela: metre es continuava avançant en les tasques de 

modelatge en Maya, es feien proves i simulacions en models provisionals per tal d’aplicar 

posteriorment els coneixements adquirits en el model definitiu.  

 

El procés de treball per procediments ha permès reutilitzar part de la feina realitzada i estalviar temps 

al poder-la aplicar-la en el mateix model però en diferents circumstàncies. D’aquesta manera 

l’eficiència s’ha millorat evitant tasques repetitives. 

 

La part més satisfactòria a nivell personal ha estat la simulació de cossos rígids i trencaments, aplicant 

textures i materials a aquests per després portar-los al procés de renderitzat. La complexitat de les 

simulacions és elevada ja que és difícil obtenir resultats bons des d’un primer moment. Cal modificar 

moltes vegades els diferents paràmetres com la fricció o massa dels elements abans d’obtenir 

resultats realistes. 

 

En general la experiència ha estat molt satisfactòria i trobo que els resultats obtinguts, malgrat haver 

detectat possibles millores, han estat acceptables. El projecte m’ha permès adquirir molts més 

coneixements relacionats amb 3D de l’esperat, així com conèixer millor la tasca de cada un dels perfils 

que intervenen en un projecte d’aquestes característiques. Espero que el fet em permeti emprendre 

noves experiències a nivell laboral, una vegada acabat el grau. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

 

Resultat del projecte acabat:  

 Nom: composicio_final_pau_guillaumes 

 Tipus arxiu: MP4. 

 

Màster on s’inclouen els arxius 3D i 2D per desenvolupar el projecte així com les textures i models:  

 Nom: master_pau_guillaumes 

 Tipus arxiu: .zip 

 

Vídeo de defensa: 

 Nom: video_tribunal_pau_guillaumes 

 Tipus arxiu: .mp4 

 

Presentació lliure en forma de text i imatges 

 Nom: presentacio_lliure_pau_guillaumes 

 Tipus arxiu: .pdf 

 

Presentació lliure sobre el desenvolupament i metodologia utilitzats en vídeo: 

 Nom: breakdown_projecte_pau_guillaumes  

 Tipus arxiu: .mov 

 

Diagrama de Pert: 

 Nom: diagrama_pert_pau_guillaumes 

 Tipus arxiu: .pdf 
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Música utilitzada (Royality Free):  
 
FloidBeats. DUBSTEP ORCHESTRAL - SERENDIPITY  
https://www.youtube.com/watch?v=YnGehYiwwCI&ab_channel=FloidBeats-RoyaltyFreeMusicandCov
ers  
 
MK2. Destructoid. 
https://www.youtube.com/watch?v=_72XRH4pylw&ab_channel=Great%28Free%29Music  
 
 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=YnGehYiwwCI&ab_channel=FloidBeats-RoyaltyFreeMusicandCovers
https://www.youtube.com/watch?v=YnGehYiwwCI&ab_channel=FloidBeats-RoyaltyFreeMusicandCovers
https://www.youtube.com/watch?v=_72XRH4pylw&ab_channel=Great%28Free%29Music
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Annex 8. Glossari/Índex analític 

Glossari de termes i acrònims utilitzats en el treball (només aquells esmentats en aquest document) 

amb breus definicions de cadascun d'ells, o un índex analític amb la llista de termes, noms i paraules 

clau en el text i les pàgines on es poden trobar.  

 

 

Pàgina 10 – RBD: Rigid Body Dynamics. Simulació de cossos geomètrics sense tenir en compte 

deformacions però sí interacció entre elements afectats per forces i la gravetat 

 

 

Pàgina 23 – CGI: Computer Generated Imagery. Imatges generades per ordinador. 

 

 

Pàgina 24 – Rigging: Procés de desenvolupament de l’estructura per generar animació esqueletal. 

 

 

Pàgina 31 – IK: Inverse kinematics. Mitjançant la tècnica el programa calcula l’angle de cada junt 

entre ossos rígids per tal de només haver d’escollir la posició final de cada os. 

 

 

 

 

 

 


