
Activitats:
modelatge
 
Francisco Hernández Abad
Vicente Hernández Abad
Carles Farré Desongles
Manuel Ochoa Vives
 
PID_00165824



© FUOC • PID_00165824 Activitats: modelatge

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada,
reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com
químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització
prèvia per escrit dels titulars del copyright.



© FUOC • PID_00165824 Activitats: modelatge

Índex

1. Primers passos..................................................................................... 5

1.1. Introducció .................................................................................. 5

1.2. Interfície ...................................................................................... 6

1.3. Creació d'objectes ........................................................................ 9

1.4. Selecció d'objectes ....................................................................... 13

1.5. Coordenades i quadrícules .......................................................... 19

1.6. Visors ........................................................................................... 28

1.7. Punt pivot ................................................................................... 32

1.8. Transformacions .......................................................................... 33

1.9. Modificacions .............................................................................. 36

1.10. Ajustos ......................................................................................... 37

1.11. Presentació d'objectes .................................................................. 41

1.12. Cancel·lació d'accions ................................................................. 43

1.13. Treball amb fitxers ...................................................................... 43

1.14. Mòduls plug-in.............................................................................. 44

 
2. Modelatge amb primitives i modificadors.................................. 45

2.1. Introducció .................................................................................. 45

2.2. Configuració dels visors .............................................................. 46

2.3. Crear el seient ............................................................................. 46

2.4. Suport del seient ......................................................................... 49

2.5. Element d'unió entre les petges i els suports del seient i el

reposapeus ................................................................................... 52

2.6. Crear les petges ........................................................................... 53

2.7. Crear els suports del reposapeus ................................................. 56

2.8. Crear el reposapeus ..................................................................... 58

2.9. Suport del respatller .................................................................... 60

2.10. Crear el respatller ........................................................................ 64

2.11. Aspecte final ................................................................................ 66

 
3. Modelatge amb primitives i operacions booleanes................... 68

3.1. Introducció .................................................................................. 68

3.2. Part superior de la maça ............................................................. 69

3.3. Part central de la maça ............................................................... 72

3.4. Part inferior de la maça .............................................................. 75

3.5. Mànec del martell ....................................................................... 76

3.6. Unió de les diferents parts de la maça ....................................... 77

3.7. Modificar un objecte component d'un objecte booleà ............... 78

3.8. Aspecte final ................................................................................ 85

 
4. Crear objectes sollevats.................................................................... 86

4.1. Introducció .................................................................................. 86



© FUOC • PID_00165824 Activitats: modelatge

4.2. Treball amb dimensions .............................................................. 86

4.3. Crear el cigonyal ......................................................................... 89

4.4. Crear la biela ............................................................................... 100

4.5. Crear el pistó ............................................................................... 103

4.6. Aspecte final ................................................................................ 107

 
5. Modelatge amb corbes i superfícies Nurbs.................................. 109

5.1. Introducció .................................................................................. 109

5.2. Fer la sola .................................................................................... 110

5.3. Fer la puntera .............................................................................. 120

5.4. Fer el taló .................................................................................... 125

5.5. Fer l'empenya .............................................................................. 132

5.6. Modificar la forma del taló ......................................................... 146

5.7. Aspecte final ................................................................................ 146

5.8. Suggeriments ............................................................................... 147



© FUOC • PID_00165824 5 Activitats: modelatge

1. Primers passos

1.1. Introducció

La finalitat d'aquesta primera pràctica és introduir l'estudiant en el paquet

informàtic de disseny gràfic 3ds� Max. Serà una introducció breu en què

s'aprendran els procediments mínims per a seguir amb normalitat les pràcti-

ques que presentem a continuació.

3ds�Max és un programa amb un entorn interactiu unificat, en què es

poden fer totes les operacions necessàries per a desenvolupar un pro-

jecte complet.

Aquest projecte se sol dividir en vuit grans fases:

• Dibuix 2D.

• Modelatge 3D.

• Creació de materials i aplicació d'aquests materials als models.

• Inclusió de llums i efectes lluminosos a l'escena.

• Inclusió de càmeres a l'escena.

• Animació de l'escena.

• Representació de l'escena.

• Postproducció i retocs finals.

Ateses les possibilitats infinites del paquet informàtic que s'utilitzarà per a la

part pràctica de l'assignatura, no s'ha de prendre el conjunt de pràctiques com

un curs de 3ds Max, sinó com una aplicació pràctica de la teoria de l'assignatura

que servirà per a consolidar els coneixements adquirits. Un punt de referència

bàsic per a tot usuari de 3ds Max ha de ser la mateixa ajuda en línia Help

(Autodesk�3ds�Max�Help) del programa, ja que és d'una gran utilitat i més

d'una vegada resoldrà els dubtes, alhora que servirà per a aprofundir en el

programa fins a límits insospitats a aquells que ho desitgin.

Nota

És important recordar que només s'explicarà el mínim necessari, ja que això no és un curs
de 3ds Max. D'aquesta manera, a partir d'ara l'estudiant ha de saber que tota la informació
que s'exposarà podrà ser complementada amb llibres, mitjançant la mateixa ajuda del
programa o els mitjans que consideri oportuns. Així arribarà a tenir un coneixement de
tot el programa, en cas que li interessi.
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1.2. Interfície

El primer pas és conèixer una mica la notació que s'usa per a distingir les dife-

rents seccions de la finestra del programa i, així, seguir les directrius que es do-

nen en les explicacions al llarg de les pràctiques. Algunes seccions pertanyen a

la part d'animació, per la qual cosa no es comentaran en aquesta assignatura.

A la figura següent es mostren les parts principals en què es divideix la interfície

de 3ds Max.

Figura 1

Una secció important de la interfície són els menús Cuad. Es tracta de menús

que apareixen en la posició actual del cursor en clicar amb el botó dret a la

zona de visors. Els menús Cuad varien segons si es té algun objecte seleccionat

i el tipus d'objecte (primitiva paramètrica, malla editable, objecte Nurbs, etc.).

Com a exemple es mostra a la figura 2 el menú Cuad que apareix en clicar en

un visor sense res seleccionat i a la figura 3 el que apareix en clicar amb una

malla editable seleccionada.
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Figura 2
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Figura 3

Aquest tipus de menús també proporciona a l'usuari un accés ràpid a un con-

junt de funcions que ja estan disponibles al tauler de comandaments, la barra

d'eines i la barra de menús.

És important saber que hi ha certs botons que són desplegables i que per mitjà

d'aquests botons es pot accedir a més funcions de les que mostra la icona.

Aquests botons es distingeixen pel fet de tenir un triangle petit a la part inferior

dreta. Un exemple és el botó per a escalar, Select�and�Uniform�Scale, que si el

mantenim polsat uns segons es despleguen les diferents funcions accessibles

des d'aquest botó.
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Figura 4

Per a acabar aquesta petita introducció a la interfície, hem d'indicar que també

hi ha tecles d'accés ràpid a certes funcions; a Help es pot trobar com a Hotkeys.

Com que a més la interfície és personalitzable, l'usuari la pot canviar com vol

(menús Cuad, barra de menús principal, icones, etc.). Tot això és accessible en

l'opció Customize de la barra de menús.

En les explicacions dels apartats següents s'usaran una sèrie de funcions a què

s'accedirà des d'un lloc concret, però gairebé sempre s'hi podrà accedir per al-

tres llocs. Així, doncs, l'estudiant ha de saber que els mètodes que es proposa-

ran a continuació no són els únics camins possibles per a arribar al resultat.

1.3. Creació d'objectes

Per objecte s'entén qualsevol ens que es tingui a l'escena de 3ds Max,

no solament objectes geomètrics que es veuen en la representació final

i simulen objectes físics, sinó també les càmeres, els focus de llum, els

ajudants al dibuix (per exemple, cintes mètriques), els efectes especials,

etc.

En 3ds Max, tots els objectes de l'escena s'identifiquen amb un nom. Qualsevol

línia, malla, focus de llum, etc., té un nom, i això és molt útil per a trobar ob-

jectes en escenes complexes on n'hi ha molts que són emmascarats per d'altres.

Bàsicament hi ha tres maneres de crear objectes en 3ds Max:

• Mitjançant les eines que hi ha al tauler de comandaments Create i també

a la barra de menús Create (figura 5).

• Mitjançant eines de còpia d'objectes que ja s'han creat.

• Mitjançant programes amb MAXScript (no es veurà en aquesta assignatu-

ra).
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Figura 5

Accedint-hi des del tauler de comandaments, les dues primeres categories

d'objecte (començant per l'esquerra) són:

• Geometry: per a crear directament objectes en 3D, sia des de zero o mit-

jançant la combinació d'altres objectes que ja hi ha.

• Shapes: són formes per a crear objectes en 2D. Encara que seria més cor-

recte dir-ne objectes sense volum ni superfície, ja que es poden crear splines

en 3D, que no deixen de ser formes. La majoria de vegades serveixen per

a generar objectes 3D a partir d'aquestes formes, encara que de vegades

s'usen per a representar objectes senzills dels quals no es requereix gaire

detall, de manera que s'estalvia temps de càlcul de l'escena en la represen-

tació final: render.

Les categories Lights, Cameras, Helpers,�Space�Warps i Systems serveixen per

a crear objectes no físics però que n'hi ha molts que són bàsics en les escenes.

A tall d'exemple crearem un objecte senzill, un cilindre. A partir d'aquí i al

llarg de les pràctiques aprendrem a crear objectes més complexos.

El primer pas és seleccionar una categoria d'objectes del tauler de comanda-

ments Create. En aquest cas seleccionem la de Geometry. Dins d'aquesta

categoria, veiem que hi ha un menú desplegable, amb més subcategories

d'objectes. Seleccionem Standard�Primitives i dins d'Objet�Type seleccionem

Cylinder.
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Figura 6

Ara tenim l'opció de crear el cilindre mitjançant el teclat amb Keyboardy�En-

try (persiana inicialment plegada, que podem desplegar clicant-hi a sobre) o

bé de manera interactiva als visors, que és l'opció per defecte. Si decidim usar

l'entrada de teclat cal tenir en compte que les coordenades XYZ que s'usen són

les del visor actiu, per la qual cosa no té el mateix efecte crear un objecte amb

un visor seleccionat o un altre. Més endavant, hi ha una petita introducció a

les coordenades que aclarirà una mica aquesta qüestió.

Totes les primitives estàndard de 3ds Max són objectes paramètrics, de manera

que, per a crear-los, se n'han de definir els paràmetres (persiana Parameters);

en aquest cas el radi (Radius), l'altura (Height) i la segmentació (Segments).

Per a crear el cilindre mitjançant l'entrada de teclat n'hi ha prou d'indicar la

posició del seu punt pivot (més endavant s'explicarà què és aquest punt), el

radi, l'altura i fer clic al botó Create.

Tanmateix, usarem l'opció per defecte, de manera que fem clic amb el botó

dret del ratolí al visor Top i l'arrosseguem, amb la qual cosa definim el radi

(Radius), deixem anar el botó i ja hem definit un dels paràmetres de l'objecte.

Observem que encara no hem acabat. Ara movem el ratolí cap a dalt o cap

a baix per definir l'altura (Height) i fem clic per indicar-la. Ara ja hem creat

l'objecte.
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Figura 7

Ens adonem que, a la persiana Name�and�Color, apareix el nom que el pro-

grama hi ha donat per defecte, Cylinder01. N'hi ha prou de fer-hi clic a sobre

i canviar el nom per a posar-hi el que ens interessi més. El color també es pot

canviar fent clic a sobre del color, però en la representació final serà substituït

pel material que s'hi ha assignat. Aquest color només és el que tindrà l'objecte

als visors i també el de la representació final si no s'hi assigna material.

Figura 8
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Per defecte, a l'objecte creat s'hi assigna una certa segmentació. És a dir, el ci-

lindre és complet, però l'avantatge dels objectes paramètrics és que els parà-

metres de creació que tenen es poden modificar una vegada creats. En 3ds

Max, això es fa des del tauler de comandaments mitjançant Modify (figura 9).

Figura 9

Accedim a aquest tauler, activem Slice�On i definim Slice�From�=�90 i Slice

To�=�360. Veiem que només ens ha quedat un quart del cilindre. Des d'aquest

tauler també podem canviar el radi, l'altura i les subdivisions de la malla que

forma el cilindre, tant de manera vertical com radial. Això és d'una gran utilitat

si més endavant el volem modificar, ja que com que té una malla amb més

cares la resolució de la modificació serà molt millor.

Amb això s'acaba aquesta introducció breu a la creació d'objectes en 3ds Max.

Cal tenir en compte que la manera de crear objectes és gairebé il·limitada i

es pot arribar a complicar molt. En les pràctiques següents es veurà la creació

d'objectes a partir de formes 2D, mitjançant corbes i superfícies Nurbs, primi-

tives estàndard modificades i combinació d'objectes senzills.

1.4. Selecció d'objectes

El pas següent és adquirir un coneixement bàsic de la selecció d'objectes. S'ha

de seleccionar un objecte abans d'aplicar un comandament. Per tant, la selec-

ció constitueix una etapa essencial en el procés de modelatge. L'estudiant es
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deu haver adonat que en crear el cilindre en el punt anterior aquest cilindre

va quedar seleccionat. Per aquest motiu es va poder modificar des del tauler de

comandaments Modify. Sense cap objecte seleccionat, aquest tauler s'hauria

mostrat buit.

Els modes de selecció es poden agrupar en tres grans categories:

• Selecció�per�nom (Select�by�Name): el més usat en escenes com-

plexes amb una gran quantitat d'objectes.

• Selecció�interactiva�al�visor: el més usat en escenes senzilles i en

la creació d'objectes aïllats, que són incorporats posteriorment a es-

cenes complexes.

• Selecció�per�color/d'altres: els menys usats, però útils algunes ve-

gades.

A més, en cadascuna de les categories anteriors es poden usar filtres de tipus

d'objectes. És a dir, es pot indicar que només volem que siguin seleccionables

els objectes de llum, per exemple.

1)�Selecció�per�nom (Select�by�Name)

Per a veure un exemple de selecció per nom primer creem un parell de capses

com es mostra a la figura 10.

Figura 10
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Es pot accedir a la selecció per nom des de la barra d'eines mitjançant Select�by

Name i per mitjà del menú Edit > Select�By > Name o mitjançant el mètode

més ràpid, polsant la tecla H (mètode abreujat de teclat). Si polsem H també

s'obre el quadre de diàleg de la selecció d'objectes per nom.

Figura 11

Seleccionem els objectes Box01 i Box02 i fem clic al botó OK. Fixem-nos que

aquest quadre és molt complet, ja que ens permet invertir la selecció, selecci-

onar-los tots, cap, indicar quin tipus d'objectes volem que ens mostri, indicar

l'ordenació dels objectes mostrats, accedir a conjunts de selecció (més enda-

vant veurem què són) i a més ens mostra jerarquies (destinat més a l'animació,

de manera que no es veurà en aquesta assignatura).

Una vegada seleccionats veurem que aquests objectes queden blancs als visors

on tenim representació amb fil i vorejats en escaires blancs als altres visors.

Figura 12

2)�Selecció�interactiva�al�visor

Aquest és el mètode més intuïtiu. N'hi ha prou de fer clic a sobre del botó

Select�Object de la barra de menús i llavors fer clic a l'objecte que volem se-

leccionar. Si fem clic en un lloc del visor on no hi ha res, tots els objectes
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queden desseleccionats. Aquesta sol ser la manera més usada a la pràctica de

desseleccionar tots els objectes que estan seleccionats. Usem aquest mètode

per desseleccionar les dues capses.

En passar el cursor per sobre d'un objecte que no està seleccionat ens apareix

el nom d'aquest objecte, la qual cosa ens facilita la feina.

Seleccionen el Cyilinder01 clicant-hi a sobre i a continuació una qualsevol de

les dues Box. Observem que el cilindre es desselecciona. Per a afegir objectes

a la selecció mitjançant aquest mètode cal mantenir premuda la tecla Ctrl

mentre se selecciona. També serveix per a treure objectes de la selecció actual.

Aquest tipus de selecció també permet seleccionar per regió. Això

s'aconsegueix fent clic en una zona on no hi ha cap objecte i arrossegant el cur-

sor sense deixar anar el botó. El tipus de regió que s'usarà s'indica mitjançant

el botó desplegable de la barra d'eines (figura 13).

Figura 13

A més, en la selecció per regió s'ha d'indicar si es vol que només se seleccionin

els objectes que són completament dins de la regió, selecció per Window,

o tots els que hi són completament a dins més els que hi són parcialment,

selecció Crossing (per defecte). A la figura 14 es mostra el botó commutador

Window/Crossing.

Figura 14
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A la figura 15 es mostra un exemple de selecció interactiva per regió circular.

En el cas d'estar en la posició de selecció per Window només se selecciona el

cilindre segmentat, però en el cas d'estar en la posició de selecció Crossing

tots els objectes queden seleccionats.

Figura 15

Nota

De vegades, hi ha objectes que apareixen uns a sobre d'altres, i sembla que els objectes de
darrere no puguin ser seleccionats d'un en un (usant la selecció per regió se seleccionen
tots). En aquest cas, n'hi ha prou de fer clic a sobre el que és a davant per a anar selecci-
onant els que queden ocults. Se seleccionen de manera rotativa. La primera vegada que
fem clic se selecciona el de més endavant, la segona el que hi ha just a darrere, i així
successivament fins a tornar a començar.

En la selecció interactiva els filtres de tipus d'objecte Selection� Filter

s'indiquen des de la barra d'eines.

Figura 16

3)�Selecció�per�color

Es pot accedir a la selecció per color des de la barra de menús Edit > Select�by >

Color. En aquest cas, s'indica un objecte als visors, i tots els que comparteixen

el mateix color de creació queden seleccionats. No s'ha de confondre el color

de creació de l'objecte amb el material assignat.
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Hi ha altres mètodes de selecció, però no es veuran en aquest curs. Per exemple,

la selecció per material o per modificador compartit. En aquest cas es fa des del

comandament Schematic�View, accessible de diferents maneres, com es veurà

en la pràctica M2 i en la qual es mostraran algunes de les possibilitats que té.

4)�Conjunts�de�selecció�amb�nom

És possible assignar nom a una selecció d'objectes actual, per a seleccionar-los

un altre cop elegint el nom d'aquesta selecció en una llista. Usant el mètode

interactiu, desseleccionem tots els objectes; n'hi ha prou de clicar on no hi ha

res. A continuació seleccionem les dues capses Box i el conjunt el nomenem

capses des de la barra d'eines, com es mostra a la figura 17 següent:

Figura 17

Després d'escriure el nom, premem la tecla de retorn i el conjunt queda com-

pletat. Si ara ho desseleccionem tot, anem a la barra d'eines, despleguem la

llista Named�Selection�Sets i seleccionem capses, tenim una altra vegada les

dues capses seleccionades.

Els conjunts de selecció amb nom també es poden editar des de la barra d'eines

Edit > Manage�Selection�Sets. Amb aquesta eina podem afegir i suprimir ob-

jectes d'un conjunt, i també eliminar (no els objectes) i combinar diferents

conjunts de selecció.

5)�Grups

Els grups permeten combinar dos objectes o més en un únic objecte agrupat.

L'objecte agrupat rep un nom i es tracta pràcticament com qualsevol altre ob-

jecte. En llistes com la del quadre de diàleg de seleccionar objectes, els noms

de grup s'indiquen entre claudàtors; per exemple, [només capses].

Els comandaments per a administrar grups són al menú Group de la barra de

menús.
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No s'han de confondre els Groups amb els Selection�Sets anteriors, ja que

són dues coses molt diferents. Un conjunt de selecció Selection�Sets només és

una manera de guardar una llista d'objectes de l'escena de manera que poste-

riorment sigui més fàcil seleccionar-los una altra vegada. Quan els objectes

s'agrupen a Group deixen de ser a l'escena i entren a formar part d'un altre

objecte. Una vegada agrupats és possible entrar en el grup i editar els antics

objectes. En la pràctica "Escena de materials i mapes" (mòdul 2) es veurà un

exemple de grup d'objectes.

6)�Capes�(Layers)

Des del botó de la barra d'eines o des del menú Tools, podem accedir a la

gestió de capes, Manage�Layers, que ens permet aplicar els atributs particulars

d'aquest comandament molt comú en els programes de disseny gràfic.

7)�Bloqueig�de�la�selecció�(Selection�Lock�Toggle)

El bloqueig de la selecció és molt útil quan es treballa de manera interactiva

en els visors. Moltes vegades se selecciona una sèrie d'objectes, o un de sol, a

fi d'aplicar-hi una transformació (moure, fer rotar, etc.) de manera interactiva,

però sol ocórrer que a l'hora de transformar-los ens equivoquem i fem clic al

lloc equivocat, de manera que perdem la selecció si no hi ha res on hem clicat,

o transformem un altre objecte si n'hi havia un en aquella zona. La solució

és bloquejar la selecció abans de fer-hi res, de manera que independentment

del lloc on fem clic no perdrem la selecció i aplicarem la transformació allà

on volíem. La manera més ràpida és prémer la tecla d'espai una vegada hem

fet la selecció. Veurem que és actiu perquè el botó de Selection�Lock�Toggle

es queda groc. Hem de pensar a desbloquejar la selecció quan acabem. Si se'ns

oblida i volem seleccionar alguna cosa, el programa no ens ho deixa fer.

Figura 18

1.5. Coordenades i quadrícules

Aquest tema podria ser molt extens però intentarem veure l'indispensable.

En 3ds Max, es disposa d'una quadrícula�inicial, o plans de construcció,

que són actius per defecte i als quals es referencien les coordenades

absolutes�universals. Aquestes coordenades no varien mai.
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A més, tots els objectes guarden la posició, l'orientació i l'escalat en l'espai

respecte a aquestes coordenades, encara que es poden haver creat usant un

sistema de coordenades personalitzat. Realment, quan es treballa en un altre

sistema de coordenades, 3ds Max fa la transformació al sistema universal de

manera interna.

En engegar el programa, el primer que es veu als visors és la quadrícula�inicial,

i diferents vistes d'aquesta quadrícula a cada visor. A la figura 19 apareix la

quadrícula inicial, des de la qual l'observador ha de veure les vistes que mostra

3ds Max, i la tríada d'eixos del sistema de coordenades universal.

Figura 19

La intersecció dels tres plans de construcció inicials dóna lloc al punt amb

coordenades (0, 0, 0). La intersecció dels plans també es mostra en 3ds Max

amb línies negres, mentre que les línies de referència per a l'espaiat es mostren

en gris fosc. Com gairebé tot en 3ds Max, l'espaiat entre línies de la quadrícula

es pot personalitzar i a manera informativa es mostra l'espaiat actual, en les

unitats en què es treballa, just al costat de la presentació de coordenades (vegeu

la figura 1).
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Figura 1

Es pot accedir als paràmetres de configuració de la quadrícula inicial des de

Tools > Grids�and�Snaps > Grid�and�Snap�Settings > Home�Grid. Fent clic

amb el botó dret a sobre del botó Snaps�Toggle també s'accedeix al quadre de

diàleg de Grid�and�Snap�Settings.

Figura 20



© FUOC • PID_00165824 22 Activitats: modelatge

Quan es desitgi fer una acció que requereixi l'ús de coordenades es pot elegir

entre diferents sistemes. Això es fa des de la barra d'eines, mitjançant la llista

desplegable que hi ha just a la dreta dels botons de transformació (figura 21).

Figura 21

Per defecte, el sistema seleccionat és View, que sol ser el més útil en començar

una escena. En aquest cas, a qualsevol visor que tingui una de les vistes de la

figura 19, el sistema de coordenades és:

• X sempre assenyala cap a la dreta.

• Y sempre assenyala cap a dalt.

• Z sempre assenyala cap a l'usuari des de la pantalla.

D'això es dedueix que, segons el visor, el sistema de coordenades respecte del

sistema universal és diferent. Per a aclarir la qüestió vegem uns exemples.

Exemple 1

Observem la figura 19, ens situem a la posició en què posa Vista superior (Visor Top) i
mirem cap a la quadrícula. Seguint les instruccions de la manera com es construeix el
sistema de coordenades View i comparant-ho amb la tríada d'eixos del sistema universal
(a la mateixa figura) obtenim que:

• L'eix X assenyala cap a la dreta i coincideix amb l'eix X universal.
• L'eix Y assenyala cap a dalt i coincideix amb l'eix Y universal.
• L'eix Z assenyala cap a nosaltres i coincideix amb l'eix Z universal.

En conclusió, situats a la Vista superior (Visor Top), comporta treballar en el sistema de
coordenades universal.

Exemple 2

Ara ens situem a la posició en què posa Vista anterior (Visor Front) i tenim que:

• L'eix X assenyala cap a la dreta, i continua coincidint amb l'eix X universal.
• L'eix Y assenyala cap a dalt, però ara equival a l'eix Z universal.
• L'eix Z apunta cap a nosaltres, però ara equival a l'eix –Y universal (el signe menys fa

referència al sentit contrari de l'eix Y universal).
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Figura 22

Ara, per a comprovar que això és cert farem un petit exercici amb el 3ds Max.

Crearem una capsa pel mètode d'entrada per teclat. En aquest cas, 3ds Max

sempre usa el sistema de coordenades View, de manera que es dedueix que,

segons a quin visor la creem, la capsa se situarà en llocs diferents encara que

les coordenades de posicionament siguin les mateixes.

Comencem una escena nova. Per a això, podem usar l'opció Reset des del

menú de l'aplicació.

Figura 23
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Ens posicionem al visor Top (hi hem de clicar a sobre i que quedi emmarcat

de color groc). Anem al tauler de comandaments, Create, a la categoria Geo-

metry, i seleccionem la primitiva estàndard Box. Despleguem la persiana del

teclat Keyboard�Entry, i hi indiquem que volem crear una capsa de mida 10

× 10 × 10 i a la posició (X, Y, Z) = (0, 0, 20). Llavors obtenim una cosa sem-

blant a la figura 24. És possible que la nostra configuració de quadrícula no

ens mostri la capsa i hàgim d'actuar sobre algun dels botons de Zoom per a

visualitzar la capsa.

Figura 24

La capsa ha quedat centrada al visor Top, però es veu en els altres que està

elevada en 20 unitats. A continuació fem clic amb el botó dret al visor Front

i, sense tocar res més, tornem a clicar al botó Create per crear una altra capsa,

amb la qual cosa obtenim:

Figura 25
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Observem que, efectivament, les capses han quedat en llocs diferents. A més,

mirant al visor Top, en què les coordenades coincideixen amb les universals,

veiem que, en crear la capsa al visor Front amb les coordenades (0, 0, 20) re-

ferenciades en el sistema View d'aquesta vista, la capsa ha quedat a les coor-

denades (0, –20, 0) del sistema universal, tal com havíem predit.

Una manera de veure quines són les coordenades de cada capsa és seleccionar

la capsa, fer clic al botó Select�and�Move de la barra d'eines, perquè quedi

groc, i fer-hi clic una altra vegada però amb el botó dret del ratolí. Si fem això,

per a la primera capsa obtenim:

Figura 26

Aquí es veu clarament que la capsa és a la posició (0, 0, 20) respecte al sistema

universal World, mentre que si després ho fem per a la segona capsa veiem que

és a la posició (0, –20, 0) respecte al mateix sistema de coordenades universal.

Ara farem un petit exercici però amb el sistema de coordenades Local. Reini-

ciem l'escena mitjançant Reset (vegeu la figura 23).

Creem una capsa (Box) al visor Top i ens adonem que en crear-la ens mostra

una tríada d'eixos; el sistema de coordenades que representa aquesta tríada

és el sistema local de la capsa, i el posicionament que té és el punt (0, 0, 0)

d'aquest sistema. En crear la capsa al visor Top coincideix inicialment amb el

sistema universal, però el sistema local està unit sòlidament a la capsa; això

significa que si transformem la capsa el sistema local també quedarà transfor-

mat i ja no coincidirà amb l'universal.

Figura 23
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Figura 27

A continuació seleccionem l'ordre Select�and�Rotate de la barra d'eines.

Una vegada hem seleccionat Rotate, veiem que la tríada d'eixos sobre l'objecte

canvia i es converteix en un cercle per a cada eix. Ara ens mostra sobre quin

sistema de coordenades s'aplicarà la transformació, que en aquest cas, si ob-

servem la llista desplegable dels tipus de sistemes de coordenades, és View. A

continuació ens situem amb el ratolí a sobre de l'eix Z de la capsa. Rotem sobre

aquest eix clicant i arrossegant el ratolí. Sabrem que l'eix Z és el seleccionat

perquè en posar-nos-hi a sobre es tornarà groc. Hem de tenir la capsa en una

posició com la de la figura 28.

Figura 28

El pas següent és moure la capsa sobre el seu sistema de coordenades local.

Per a això, seleccionem l'ordre Select�and�Move, i en la llista desplegable de

sistemes de coordenades escollim Local. Ara veiem que la tríada d'eixos sobre

la capsa s'hi alinea, a la capsa, ja que el seu sistema local també hi ha rotat.

Per a desplaçar-la sobre l'eix X local situem el cursor a sobre de l'eix X de la

capsa (es posa groc), fem clic i arrosseguem.
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Figura 29

A partir d'aquí, es pot investigar com funcionen els altres sistemes de coorde-

nades mitjançant l'ús de l'ajuda Help del mateix programa.

També és d'interès investigar sobre el funcionament de les quadrícules

d'usuari, ja que és possible tenir uns plans de construcció personalitzats segons

on vulguem crear objectes. A la figura 30 (extreta de l'ajuda del mateix 3ds

Max) es mostra un exemple il·lustratiu d'una escena en què s'han usat dues

quadrícules d'usuari.

Figura 30

En aquest cas, l'estudiant deu pensar que no era necessari, ja que es poden

modelar les naus sobre la quadrícula inicial i després fer-les rotar, però de ve-

gades resulta molt útil modelar directament sobre uns plans de construcció

adequats. Gairebé mai no s'usen plans de construcció diferents dels inicials

per a modelar objectes complets, però sí parts d'objectes.
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1.6. Visors

Els visors són la zona de treball interactiu de 3ds Max i ocupen gairebé

tot l'espai de la interfície.

La configuració inicial és de quatre visors iguals amb diferents vistes, però

aquesta configuració es pot personalitzar, canviant el nombre de visors, la dis-

posició en pantalla i la vista mostrada a cada visor.

1)�El�visor�actiu

El visor actiu es diferencia dels altres perquè està emmarcat en un requadre

groc. Aquest visor és el que s'usa actualment per a fer totes les operacions in-

teractives de 3ds Max. Per a canviar de visor, n'hi ha prou de fer clic amb el

botó dret del ratolí a sobre del visor desitjat. La manera oficial de fer-ho con-

sisteix a fer clic amb el botó esquerre del ratolí a la cantonada superior esquer-

ra del visor que es vol activar, a sobre del nom del visor, però és més pràctica

l'anterior. També es pot canviar de visor fent clic amb el botó esquerre del ratolí

a qualsevol lloc del que es vol activar, però llavors s'executa l'ordre que tenim

activa en aquell moment. Això sol portar a confusió, ja que normalment amb

el primer clic només s'espera canviar de visor, i no canviar de visor i executar

d'una sola vegada.

2)�Menú�desplegable�dels�visors

Una manera d'accedir al menú de configuració dels visors és mitjançant el

menú desplegable dels visors, que es desplega i situa el cursor a sobre del nom

del visor, és a dir, a sobre de les paraules i els signes que mostra la cantonada

superior esquerra del visor. La figura 31 mostra els tres menús que podem tenir,

per exemple, en el visor Top, i fent clic amb el botó dret del ratolí.

Figura 31
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En el primer menú podem accedir a Configure. Llavors s'obre un quadre de

diàleg on podem personalitzar la zona de visors.

A part d'accedir a la configuració global dels visors, es pot configurar el visor

actiu. Pel que fa a això, es pot destacar que es pot canviar el tipus de presentació

dels objectes (amb fil, suavitzada, àrea de treball, etc.) i la vista mostrada al

visor.

3)�Mida�dels�visors

La mida dels visors es pot canviar de manera interactiva. Això es fa situant el

cursor a la zona de separació entre visors, de manera que apareix la icona de

moure; llavors n'hi ha prou de fer clic i arrossegar. D'aquesta manera es poden

obtenir configuracions com la mostrada a la figura 32.

Figura 32

4)�Botons�de�control�dels�visors

Aquests botons són els que hi ha a la part inferior dreta de la interfície (ve-

geu la figura 1). Segons el visor actiu els botons poden canviar. A continuació

s'explica el funcionament dels botons per a les vistes axonomètriques; per a

les altres vistes l'estudiant pot consultar l'ajuda del programa, encara que és

bastant intuïtiu.
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Figura 1

�Zoom. No té cap complicació. Allunya o apropa l'observador del visor.

N'hi ha prou de fer clic al visor i arrossegar el ratolí cap a dalt o cap a baix (no

cap als costats). Usa la posició en què s'ha fet clic com a centre del zoom (el

punt que no es mourà).

�Zoom�All. Funciona com la icona anterior però ajusta l'ampliació de

la vista a tots els visors que no són de càmera. De manera predeterminada, el

centre dels visors és el centre del zoom.

�Pan�View (Enquadrar). Mou la vista en paral·lel al pla del visor actual.

Aquest comandament és molt útil ja que és necessari enquadrar amb bastant

de freqüència. Per aquesta raó també s'hi accedeix mitjançant el botó central

del ratolí. Si s'executa un comandament, com per exemple Create�Box, es pot

clicar amb el botó central del ratolí, arrossegar per enquadrar (fer Pan�View),

i en deixar anar el botó continua l'execució d'aquest comandament.
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�Maximize�Viewport�Toggle. És un commutador que maximitza el visor

actiu i, si es torna a fer clic, el minimitza.

�Zoom�Region. L'usuari defineix la regió del visor que vol ampliar.

�Zoom�Extents. Aquest comandament és molt útil, ja que fa un zoom

automàtic al visor actiu de manera que tots els objectes de l'escena quedin dins

del visor. Com es veu aquest botó és desplegable; si s'escull el botó amb el cub

de color blanc, el comandament actua igual però el zoom automàtic es calcula

segons la selecció actual, i no tots els objectes de l'escena.

�Zoom�Extents�All. Funciona com l'anterior però executa el comanda-

ment sobre tots els visors alhora. Si alguna vegada es crea un objecte i no apa-

reix en algun visor és útil recórrer a aquesta eina.

�Orbit. Gira el visor al voltant d'un centre concret. El comandament per

defecte utilitza el centre de la vista com a centre de rotació. En aquest cas si els

objectes són a prop de les vores del visor, és possible que es perdin de vista. Si

es desplega el botó i se selecciona l'opció amb el cercle blanc s'utilitza el centre

de selecció com a centre de rotació, i si se selecciona l'opció amb el cercle groc

s'usa el centre de la selecció de subobjectes (ja es veurà què són més endavant)

com a centre de rotació.

Amb aquests coneixements bàsics sobre visors és suficient per a seguir les pràc-

tiques sense dificultat. En les pràctiques de textures i il·luminació es veurà que

hi ha un visor anomenat VISTA1. Això és així perquè correspon a un visor

de càmera, és a dir, que s'ha creat un objecte del tipus càmera, anomenat VIS-

TA1, i s'ha configurat el visor perquè mostri el que es veuria si es mirava per

la càmera.
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1.7. Punt pivot

Tots els objectes tenen un punt pivot (Pivot), el qual representa el centre de

l'objecte i l'origen del sistema de coordenades local. Quan es diu que un objecte

és en certa posició de coordenades (x, y, z) es fa referència a la posició del punt

pivot.

La posició del punt pivot es pot modificar des del tauler de comandaments

Hierarchy.

Figura 33
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1.8. Transformacions

Quan es parla de transformar un objecte es parla d'ajustar la posició,

l'orientació i l'escalat. Per a transformar un objecte s'ha de seguir una sèrie de

passos.

Com a regla mnemotècnica és útil recordar que cal anar sempre d'esquerra a

dreta a la barra d'eines.

Figura 34

a) Seleccionar l'objecte o els objectes que s'han de transformar.

b) Seleccionar el tipus de transformació.

c) Seleccionar sobre quin sistema de coordenades es vol transformar l'objecte,

en la llista desplegable que hi ha a la dreta dels botons de transformació.

d) Just a la dreta d'aquesta llista, hi ha un botó desplegable on se selecciona

quin ha de ser el centre de la transformació. Això no afecta la translació, però

sí la rotació i l'escalat. Els botons que apareixen en la llista fan referència al

punt pivot de l'objecte, al centre de la selecció activa (si només és un objecte

és el punt pivot) i a l'origen de coordenades del sistema seleccionat, respecti-

vament. Així, per exemple, si es vol fer rotar un objecte sobre l'eix Z amb el

centre de gir al pivot d'un altre objecte, la solució és usar el tipus de coorde-

nades Pick, de manera que podem indicar que el sistema de coordenades sigui

el sistema local d'un altre objecte, i llavors usar la tercera opció de la llista de

definició del centre de transformació.

S'ha de seguir sempre aquest ordre, perquè cadascuna de les eines de transfor-

mació conserva els paràmetres que té i els actualitza cada vegada que s'activa.

Explicat d'una altra manera, si es fa una translació sobre el sistema de coorde-

nades universal World, llavors es fa una rotació sobre el sistema de coordena-

des Local. Finalment es vol fer una translació sobre el sistema de coordenades

View, però abans de seleccionar Move se selecciona el sistema de coordena-

des. En seleccionar Move, el sistema de coordenades torna World, l'últim que

es va usar per a moure.

Les tres maneres més usades de definir una transformació són:
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• Interactivament en els visors, fent clic i arrossegant.

• Mitjançant el quadre de diàleg Transform�Type-in. Apareix clicant amb

el botó dret a sobre del botó de la transformació que és activa (vegeu la

figura 26).

Figura 26

• Mitjançant la presentació de coordenades (vegeu la figura 1) de la interfí-

cie.
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Figura 1

Mitjançant els dos últims mètodes es pot definir la transformació de manera

absoluta (Absolute) o mitjançant un desfasament (Offset). Amb el primer mè-

tode es defineixen les coordenades de la transformació respecte de l'origen de

coordenades del sistema actiu, mentre que amb el segon mètode es defineixen

respecte a les coordenades actuals de l'objecte. Per exemple, si un objecte és en

el punt (0, 0, 20) i es vol desplaçar fins al punt (0, 0, 40), mitjançant la manera

Absolute s'indica directament el punt destinació (0, 0, 40), mentre que en la

manera Offset s'indica que es vol desplaçar (0, 0, 20) unitats, amb la qual cosa

es posiciona igualment en el punt (0, 0, 40).

En el quadre de diàleg apareixen dues zones, una per al mètode Absolute i

una altra per al mètode Offset. En la presentació de coordenades s'ha d'usar el

botó commutador que hi ha just a la seva esquerra.

Addicionalment, les transformacions permeten clonar objectes. Per exemple,

si es vol fer una còpia d'un objecte i alhora traslladar-lo, es pot usar l'eina Move

de manera interactiva al visor, però abans de clicar es manté pressionada la

tecla de majúscules, amb la qual cosa s'aconsegueix fer una còpia al mateix

temps que es mou. En acabar la transformació 3ds Max pregunta quin nom

es vol assignar a l'objecte nou.

Al llarg de les pràctiques es veuran exemples de transformacions.
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1.9. Modificacions

Les modificacions no s'han de confondre amb les transformacions, i tampoc

a la inversa.

Les modificacions alteren l'estructura geomètrica de l'objecte, i això es

fa mitjançant els modificadors, al tauler de comandaments, Modify.

A la figura 35 es mostra un cilindre al qual s'ha aplicat el modificador Bend

(corbar). Es veu clarament que una modificació no té gaire a veure amb una

transformació.

Figura 35

Cada objecte guarda una llista de modificadors, Modifier�List, que es veu se-

leccionant l'objecte i accedint al tauler de comandaments, Modify. Allà es

guarden tots els modificadors que s'han aplicat. Es pot accedir a aquests modi-

ficadors, canviar-ne els paràmetres, canviar-los d'ordre, etc. També és possible

accedir als paràmetres de creació de l'objecte.

L'ordre d'aplicació dels modificadors és molt important ja que els resultats

poden ser molt diferents; n'hi ha prou de comparar les imatges de la figura 36.



© FUOC • PID_00165824 37 Activitats: modelatge

Figura 36

Es tracta d'un cilindre al qual s'han aplicat els mateixos modificadors però en

un ordre diferent. Es veu que el resultat és sensiblement diferent, i encara més

a mesura que s'acumulen els modificadors.

Hi ha molts modificadors que apareixen als visors amb un aparell amb for-

ma de capsa, anomenat Gizmo, que inicialment envolta l'objecte seleccionat.

Aquest aparell actua com una espècie de contenidor que transfereix la modi-

ficació a l'objecte al qual està associat. Es pot moure, escalar i fer rotar com

qualsevol altre objecte, i alterar l'efecte del modificador sobre l'objecte.

Un modificador té el seu propi centre, Center, i també es pot moure si desitja

alterar l'efecte que produeix a l'objecte.

Per a accedir al Gizmo i al Center, n'hi ha prou de clicar al signe + que apareix

al costat del nom del modificador.

De modificadors n'hi ha de molts tipus, i aquest tema podria ser tan extens

com es desitgés, però ja s'aprendrà més sobre modificadors a la pràctica de

"Modelatge amb primitives i modificadors" d'aquest mateix mòdul.

1.10. Ajustos

Conèixer bé els ajustos és molt important per a modelar objectes amb facilitat,

però per a això cal pràctica. A continuació farem un petit exercici per veure'n

el funcionament bàsic.

Obrim el 3ds Max o fem una Reset i creem un parell de capses amb Create�Box.
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Figura 37

Ara suposem que necessitem dibuixar una línia que vagi d'un vèrtex d'una

capsa a un vèrtex de l'altra. Anem al tauler de comandaments, Create, i en la

categoria Shapes seleccionem Line. Ara podem usar el mètode de creació per

teclat i introduir els dos punts de la línia, però hem de saber les coordenades

dels vèrtexs de les capses. Si la dibuixem de manera interactiva al visor, segur

que no aconseguim situar-les just al vèrtex. Llavors, com se soluciona això?

Doncs usant els ajustos.

Figura 38
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Abans d'usar els ajustos s'han de configurar perquè ens siguin d'utilitat. Per a

això ens situem amb el ratolí a sobre del botó 3D Snaps�Toggle i fent clic amb

el botó dret ens obre el quadre de diàleg de Grid�and�Snap�Settings (vegeu

la figura 20).

Figura 20

A la pestanya Snaps, veiem tots els tipus d'ajustos estàndard que ens facilita

3ds Max. El que ens interessa és el punt final (Endpoint), és a dir, volem mo-

delar de manera que, quan ens apropem al punt final d'una línia, el cursor es

posicioni just en aquest punt. D'aquesta manera, activem Endpoint i desacti-

vem els altres perquè el cursor no s'ajusti a punts que no ens interessen.

A continuació hem d'activar l'ajust. Això es pot fer clicant a sobre del botó

d'ajust 3D (Snaps�Toggle) o mitjançant la tecla S. L'ús del mètode abreujat de

teclat és interessant perquè es tracta de l'única manera de modelar i desactivar

i activar els ajustos al mig d'una acció. Podem usar els ajustos per a situar un

dels vèrtexs de la línia i desactivar-los per a posicionar l'altre. Quan són actius,

el botó d'ajust 3D (Snaps�Toggle) queda premut.

Una vegada hem activat i configurat els ajustos tornem a l'ordre Line. La creem

interactivament al visor Perspective, de manera que l'activem.
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Figura 39

Com s'observa a la figura 39, ara en passar el cursor per sobre dels vèrtexs es

mostra la icona d'ajust a punt final (la mateixa que apareixia en el quadre de

diàleg de configuració); en aquest moment si fem clic amb el botó esquerre

del ratolí sabem que posicionem el vèrtex just al vèrtex de la capsa.

Finalment, fem un clic i deixem anar el botó, perquè si arrosseguem sense

deixar anar el botó definirem la tangent d'entrada de la línia al vèrtex de la

capsa. Movem el cursor cap a l'altra capsa i amb el mateix mètode situem el

vèrtex de la línia en una de les cantonades de la capsa.

Finalment, actuem amb el botó dret del ratolí per acabar la Line.

Figura 40

Hi ha altres ajustos:

• L'angular (Angle) per a les rotacions. Obliga a fer rotar en increments d'un

angle concret.

• El percentual (Percent) per a les transformacions d'escalat. Obliga a escalar

en increments d'un percentatge concret.

Aquests ajustos es configuren des del quadre de diàleg dels ajustos 3D,

Snaps�Toggle > Grid�and�Snap�Settings, però a la pestanya d'Options.

Nota

És important fixar-se en la ico-
na d'ajust que ens apareix,
perquè si tenim més d'un ajust
actiu sabrem quin és el que
s'utilitzaria en el moment de
clicar.
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• El de comptador (Spinners) obliga a variar els comptadors en un incre-

ment concret. Ho trobem a la barra de menús, Customize > Preferences

> General.

1.11. Presentació d'objectes

D'aquest tema, la part més important és saber que els objectes es poden

ocultar (Hide). Els objectes ocults no es veuen a l'escena, però hi són; es

graven al fitxer i podem elegir si volem que es calculin i que apareguin

en la representació final de l'escena o no.

Això és molt útil en escenes amb un gran nombre d'objectes, en les quals es vol

treballar en alguns d'aquests objectes i n'hi ha que destorben, i que per tant

es poden ocultar. També se sol usar per a ocultar objectes que no volem que

surtin en la representació final, però que són útils per a modelar altres objectes.

Una altra part interessant és la congelació d'objectes (Freeze). Aquests objectes

apareixen a l'escena, però queden desactivats. És a dir, no es poden seleccionar,

transformar ni modificar llevat que es descongelin. Això és útil en escenes amb

un gran nombre d'objectes, quan es vol treballar en alguns objectes, però n'hi

ha d'altres que molesten, de manera que és necessari tenir-los al seu lloc ja que

s'usen com a referència de posicionament, de rotació, etc.

Tot el que es refereix a la presentació d'objectes és al tauler de comandaments

Display, encara que també es té accés a alguns comandaments amb el botó

dret del ratolí. Permet ocultar i congelar objectes per categoria, per nom o

interactivament. També permet canviar propietats de presentació dels objectes

al visor.
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Figura 41
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1.12. Cancel·lació d'accions

La cancel·lació d'accions es pot fer mitjançant el típic comandament de desfer

(Undo), accessible des de la barra d'eines, que desfà l'última acció. Cal tenir

present que hi ha alguna acció en concret que no es podrà desfer. L'estudiant

anirà descobrint aquestes situacions. En aquest cas, la millor opció és fer una

còpia al disc dur abans de dur a terme l'acció per a recuperar-la més tard.

Figura 42

En el menú Customize > Preferences > General, es pot canviar el nombre de

nivells de desfer, és a dir, quantes accions enrere es pot anar amb el coman-

dament Undo.

Quan es fan accions de manera interactiva al visor, com per exemple moure

un objecte, es poden cancel·lar aquestes accions abans que tinguin efecte, fent

clic al botó dret del ratolí abans de deixar anar l'esquerre. Per exemple, per a

moure un objecte seleccionem l'ordre Select�and�Move, fem clic amb el botó

esquerre i sense deixar-lo anar arrosseguem l'objecte pel visor, però si abans

de deixar anar el botó esquerre fem clic al dret l'acció es cancel·la i l'objecte

torna a la posició original. També es pot fer pressionant la tecla d'escapada,

Esc, abans de deixar anar el botó esquerre del ratolí.

1.13. Treball amb fitxers

Gairebé totes les operacions amb fitxers es fan des del menú de l'aplicació

(vegeu la figura 23). Entre totes les opcions d'aquest menú es pot destacar:

• Import i Export: per a importar i exportar fitxers amb altres formats.

• Save�As: aquesta funció és especialment útil per a crear còpies del treball

en curs. És altament recomanable, gairebé obligatori, anar creant còpies

noves. En aquest cas, aquesta ordre és especialment útil ja que a part de

permetre gravar el fitxer amb un altre nom també té un botó amb un signe

+ que, si el premem, el programa fa una còpia numerada del fitxer. Per

exemple, si treballem en un fitxer anomenat prova.max i fem un Save

As, fent clic al botó amb el + es crea el fitxer prova01.max; si ho tornem

a fer, es crea el fitxer prova02.max, i així successivament.

Precaució

Cal tenir present que 3ds Max no és perfecte i es pot donar el cas que "es pengi" en el
moment de gravar. Això significa que el fitxer queda irrecuperable, i si no es té cap altra
versió del projecte en curs, es perd la totalitat de la feina que s'ha fet fins llavors. Amb la
mida dels discos durs actuals no comporta cap problema gravar moltes versions. No cada
vegada que es grava, però sí cada mitja hora o cada hora de feina. Es pot arribar a tenir
més de cent versions, és usual, però llavors es poden anar esborrant les primeres. S'ha de

Figura 23
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recalcar que aquest consell és vàlid per a tot; per exemple, en aquest moment aquesta és
la versió vint-i-quatre d'aquest document.

• Merge: aquesta eina, que és dins d'Import, permet inserir objectes d'un

fitxer .max al fitxer que es té obert en aquell moment. És molt útil en esce-

nes complexes, ja que resultaria molest treballar en un objecte amb cents

d'objectes pel mig, cosa que alentiria la màquina i destorbaria la visibilitat

(encara que es poden ocultar). En aquest cas es genera l'objecte separada-

ment i posteriorment s'insereix a l'escena. A més això permet tenir una

biblioteca d'objectes que es poden anar usant a voluntat.

• Properties > Sumary� Info: proporciona un resum de l'escena: llista

d'objectes, cares de cada objecte, material de cada objecte, memòria usada

(tant física com virtual), memòria disponible, etc.

• Save�As > Archive: aquesta eina és realment útil per a portar escenes d'un

ordinador a un altre. En una escena, com es veurà més endavant, no sola-

ment participa el fitxer *.max, sinó que també s'usen fitxers tipus d'imatges

de mapes de bits (bitmap) per a definir els materials, ja que aquesta utili-

tat grava en un fitxer comprimit tipus Zip tots els fitxers que s'han usat a

l'escena, el *.max més totes les imatges de mapes de bits.

El treball amb fitxers també inclou l'organització de tots els fitxers del 3ds Max,

rutes d'accés dels plug-ins, rutes d'accés de les imatges de mapes de bits, etc.

1.14. Mòduls plug-in

Un mòdul plug-in és una característica o funció proporcionada per un

programa o component independent del 3ds Max4. Aquests mòduls els

subministren proveïdors tercers o programadors independents.

Solen ser de gran utilitat, però cal saber buscar-los, o programar-los. Per exem-

ple, si volem crear una escena en què hi hagi un terreny muntanyós, podem

usar el plug-in�Terrain, que no es proporciona amb el programa, i que una

vegada instal·lat afegeix al tauler de comandaments, Create, un altre tipus

d'objecte en la llista desplegable de la categoria Geometry, un objecte per a cre-

ar terrenys aleatòriament a partir d'un nombre llavor proporcionat per l'usuari.

Hi ha tot tipus de mòduls plug-in repartits per Internet.

Vegeu també

De la configuració de les rutes
d'accés se'n parla en la pràc-
tica del mòdul "Il·luminació,
simulació d'una il·luminació
diürna".
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2. Modelatge amb primitives i modificadors

2.1. Introducció

Es tracta de fer el modelatge en 3D d'un objecte compost de les primitives de

què disposa el programa, combinades amb l'ús de modificadors. L'objecte ele-

git és un tamboret tipus bar, el disseny del qual no obeeix a criteris de funci-

onalitat sinó a forçar la intervenció dels diferents tipus de primitives disponi-

bles i també l'aplicació d'alguns dels modificadors principals.

A la figura 43 es veu el tamboret, i també les diferents parts que el componen,

amb els modificadors aplicats. No s'hi han aplicat materials i s'utilitzen les

llums per defecte.

Figura 43

És convenient matisar que el desenvolupament de la pràctica es fa pas a pas,

aplicant directament les ordres i opcions que són necessàries i facilitant les

explicacions pertinents que afavoreixin l'entesa; com que no s'explicaran to-

tes les opcions de què disposen els comandaments, s'aconsella que davant de

qualsevol dubte s'utilitzi Autodesk�3ds�Max�Help des del menú d'ajuda Help

de què disposa el mateix programa o es faci ús de les consultories disposades

a aquesta finalitat.
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2.2. Configuració dels visors

Manipularem la disposició i visualització dels visors tal com es mostra a la

figura 44 per obtenir un conjunt que s'assembli a un sistema de representació

amb què estiguem familiaritzats, com és el que s'utilitza en disseny per a dibuix

industrial (sistema europeu).

De les diverses maneres que tenim de configurar, elegim del menú Views

l'opció Set�Active�Viewport i hi trobarem les opcions corresponents a la dis-

posició dels visors.

Posicionarem els visors Front,�Top i Left (alçat, planta i perfil) juntament amb

el de Perspective, i tindrem activat el visor en cada cas.

Figura 44

2.3. Crear el seient

1)�Crear�un�cilindre

A continuació crearem el primer objecte mitjançant una primitiva. És el cilin-

dre que fa de seient. En general, per a accedir a qualsevol primitiva estàndard

o estesa, disposem de dues possibilitats per a executar-ho tal com indica la

figura 45:

• Mitjançant el menú desplegable Create, en l'apartat Standard�Primitives,

elegint l'opció Cylinder.
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• Mitjançant el tauler de comandaments Create, seleccionant el botó Geo-

metry, en el camp Standard�Primitives i dins d'Object�Type elegint el

botó Cylinder.

A partir d'aquest punt, l'estudiant ha d'elegir el mètode de selecció de primiti-

ves per qualsevol dels apartats anteriors.

Una vegada activat el comandament també podem generar el cilindre de di-

verses maneres:

• Pels paràmetres de creació de què disposa l'ordre. Amb valors concrets de

posició, forma (Radius i Height) i topologia, mostrats a la figura 45.

• De manera gràfica, actuant amb el punter (ratolí) en un visor determinat.

Els paràmetres es fixen gràficament.

• De manera gràfica com en l'apartat anterior amb valors qualssevol, per a

canviar després els paràmetres de manera interactiva i posar els desitjats.

Aquesta primera vegada, per a generar el cilindre, es proposa accedir al tauler

de comandaments Create > Geometry > Standard�Primitives > Object�Type

i accionar el botó Cylinder, en la quadrícula inicial del visor Top.

Figura 45

En qualsevol cas, en les opcions de paràmetres cal indicar la topologia: nombre

de cares mitjançant els segments d'altura (Heigth� Segments), segments de

tapa (Cap�Segments) i costats (Sides).

En el cas del nostre cilindre és necessari incloure-hi la topologia de dades que

s'observen a la figura 45 perquè hi puguem aplicar els modificadors proposats

a continuació.
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2)�Assignar�nom�i�color (Name�and�Color)

Hem d'indicar el nom Seient i, si ho desitgem, designar un color per canviar

el que elegeix el programa aleatòriament per defecte.

Figura 46

3)�Situació

El cilindre es crea amb base a la quadrícula inicial i posseeix un sistema de

coordenades local amb origen situat al centre de la base (pivot).

4)�Arrodoniment�d'arestes

El cilindre que hem generat correspon al seient i, com a tal, convé que presenti

una forma arrodonida (sense arestes tallants), per la qual cosa hi hem d'aplicar

un modificador anomenat MeshSmooth que manipulant els paràmetres que

té ens permet aconseguir el suavitzat de la malla.
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Figura 47

Amb l'objecte seleccionat, podem accedir al modificador MeshSmooth de di-

verses maneres com s'observa a la figura 47:

• Mitjançant el menú desplegable Modifiers en l'apartat Subdivision�Sur-

faces i l'opció MeshSmooth.

• Mitjançant el tauler de comandaments Modify, obrint Modifier�List i a

OBJECT-SPACE-MODIFIERS l'opció MeshSmooth.

Com a Subdivision�Method usarem el Classic, i només canviarem de Para-

meters el de Relax, al qual donarem un valor de 0,5.

Des del menú d'ajuda Help es pot utilitzar Autodesk�3ds�Max�Help per a saber

exactament els paràmetres i anar provant valors, com per exemple els que hem

utilitzat. En qualsevol cas convé no exagerar el suavitzat, ja que entre altres

coses genera multitud de cares noves.

Deixarem per a més endavant l'acció de col·locar l'objecte Seient al lloc que li

correspon respecte de la resta d'objectes que componen el tamboret.

2.4. Suport del seient

1)�Crear�la�capsa�utilitzant�ajustos�2D�(Snap�Toggle)

Crearem la capsa al visor Top manejant el ratolí. És interessant activar els ajus-

tos 2D a punts de la quadrícula (Grid). A la figura 48, es mostren dues maneres

de configuració i com s'han d'activar. Per a completar aquesta informació es

recomana repassar les explicacions facilitades en l'apartat "Ajustos de primers

passos".

Nota

En endavant, en la utilització
de qualsevol modificador que
es proposi a la pràctica, es pot
optar per un procés o l'altre,
encara que no estigui indicat
de manera expressa en el text.
L'estudiant en pot elegir qual-
sevol.



© FUOC • PID_00165824 50 Activitats: modelatge

Figura 48

A continuació, es farà el suport del seient, a partir de la primitiva estàndard

Box.

El procés és similar al que s'ha descrit per al seient, només que amb els parà-

metres propis de la primitiva Box. Aquesta vegada i per motius pedagògics

utilitzarem el mètode mixt, de manera que crearem una capsa de dimensions

qualssevol amb la base sobre la quadrícula inicial i el pivot al centre de coor-

denades universal.

Fem clic en un punt de la quadrícula del visor Top segons la figura 49 i

l'arrosseguem fins a un altre punt, on deixem anar el ratolí. Amb això es genera

la base de la capsa (Box) mitjançant la diagonal d'aquesta capsa. Ens despla-

cem amb el ratolí sense fer clic fins a un altre punt i en clicar definim l'altura.

Figura 49
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A continuació introduïm els valors correctes en les opcions de la persiana de

Parameters de la capsa (Box), que són els que es mostren a la figura 50. També

hi donarem el nom, Suport�seient.

Figura 50

2)�Posicionar�el�seient

Desplacem l'objecte Seient fins a la part superior de l'altre objecte Suport�se-

ient. Per a això seleccionem el Seient al visor Front o Left i des de la barra

de menús obrim Edit per seleccionar el comandament Transform�Type-in,

al qual també podem accedir fent clic amb el botó dret del ratolí sobre l'eina

Select�and�Move situada a la barra d'eines.

Per a aquesta operació també podem utilitzar altres comandaments com Align.

Figura 51

3)�Caragolar�el�suport�del�seient

A continuació apliquem un modificador Twist a l'objecte Suport� seient.

L'objectiu és aconseguir que es caragoli diverses vegades en la direcció Z del

seu eix local. Seleccionem l'objecte Suport�seient i accedim per qualsevol dels

mètodes esmentats al modificador Twist, sia mitjançant el tauler de comanda-

ments a Modify, obrint Modifier�List i a OBJECT-SPACE-MODIFIERS l'opció

Twist, o des del menú desplegable Modifiers en l'apartat Parametric�Defor-

mers.
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En fer-hi clic, el modificador s'afegeix al catàleg de l'objecte i ens permet acce-

dir a la persiana de Parameters, en la qual introduïm els valors adequats, que

són els que s'observen a la figura 52.

Figura 52

2.5. Element d'unió entre les petges i els suports del seient i el

reposapeus

1)�Crear�l'esfera

La primitiva següent que farem és una esfera que servirà per a unir l'extrem

inferior del suport amb les tres petges del tamboret. Per a això, com en els casos

anteriors, des del tauler de comandaments Create > Geometry > Standard

Primitives > Object�Type accionem el botó Sphere, en la quadrícula inicial

del visor Top.

Per defecte el pivot de l'esfera se situa al seu centre geomètric, de manera que,

com que l'hem generat a la quadrícula inicial del visor Top just a l'origen de

coordenades absolut (on es tallen les línies més fosques de la quadrícula), el

pivot de l'esfera coincideix amb el pivot de capsa de l'objecte Suport�seient, i

això és exactament el que volem. Hi assignem el nom d'Unió.
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Figura 53

2.6. Crear les petges

1)�Crear�un�tronc�de�con

A continuació generem un tronc de con que té la funció de ser una petja del

tamboret. El procés de creació només difereix dels anteriors en els paràmetres,

que en el cas del con (Cone) són el radi d'una de les bases (Radius�1), l'altura

(Height) i el radi de la segona base (Radius�2).

El pivot es genera al centre de la primera de les bases. El Cone el podem generar

inicialment de manera que el pivot coincideixi amb el pivot de l'esfera. Els

valors i el procés es descriuen gràficament a la figura 54. Aquesta vegada s'ha

generat mitjançant l'entrada de valors pel teclat, Keyboard�Entry, i clicant al

botó de Create.

Figura 54
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Com es veu, l'hem anomenat Petja i també n'hem variat la topologia per de-

fecte, incrementant els segments d'altura (Height), ja que posteriorment hi

aplicarem un modificador. Tanmateix el que interessa en aquest punt és posi-

cionar la petja convenientment per a triplicar-la com un calc.

2)�Posicionar�la�petja

En coordenades universals, la girem al voltant del seu eix Y,�60°. Per a això,

amb l'objecte Petja seleccionat des del visor Perspective (o el visor Top) hi

apliquem Select�and�Rotate des de la barra d'eines i fem clic amb el botó dret

del ratolí per a accedir als paràmetres de Rotate�Transform�Type-in, segons

la figura 55.

Figura 55

3)�Crear�tres�calcs�de�la�petja

Seguidament cal crear tres calcs o Instance. És un objecte nou que depèn de

l'original (si modifiquem l'objecte mestre, es modifica l'objecte calcat).
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Distribuïm de manera homogènia al voltant dels 360° (120° entre si). Per a

fer-ho utilitzem l'eina Array des del menú Tools i hi indiquem bàsicament els

aspectes següents:

• Que es tracta de calcs. Usem Instance com a Type�of�Object.

• Es fa rotar al voltant d'un eix i amb quin sistema de coordenades. Rotate

en l'eix Z.

• El nombre d'elements que desitgem. En el nostre cas, tres.

• L'angle total (o incrementat) en què volem que es distribueixin els calcs.

A Totals indiquem 360.

Totes aquestes dades es mostren a la figura 56 (visor Perspective actiu).

Figura 56

El mateix programa s'encarrega d'assignar noms als objectes nous generats uti-

litzant el nom de l'objecte original Petja i afegint-hi un acabament en xifres,

Petja01 i Petja02, que evidentment podem canviar si ens interessa.

4)�Corbar�les�petges

Perquè les petges tinguin l'aspecte que nosaltres desitgem, només queda apli-

car-hi el modificador Bend i així corbar-les. En aquest moment les petges pre-

senten un angle petit respecte al terra (30°) i en corbar aconseguim augmen-

tar-lo com volem.
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La diferència, respecte als processos similars que hem fet anteriorment, és que

el modificador s'aplica a l'objecte mestre i les deformacions les experimenten

tant l'objecte mateix com els calcs (Instances) d'aquest objecte.

Cal saber que el resultat del modelatge amb modificadors és totalment diferent

segons l'ordre que s'hi s'aplica, en cas que se n'hagin utilitzat més d'un. Si

s'aplica un modificador a un grup d'objectes seleccionats alhora, o si s'aplica a

un objecte calc, referència o mestre, com és el cas que ens ocupa.

Per a aplicar el modificador, seleccionem Petja i anem per mitjà del tauler de

comandaments a l'opció Modify, i elegim el modificador Bend. En accionar-

lo s'annexa al catàleg del mateix objecte i tenim accés a la persiana de Para-

meters, on indiquem els valors que s'observen a la figura 57.

Figura 57

2.7. Crear els suports del reposapeus

1)�Crear�un�prisma

Ara abordarem la generació dels tres suports, que, per un dels extrems que te-

nen, mantenen el reposapeus del tamboret i, per l'altre, paren l'element d'unió

que és l'esfera. Els dissenyem com a primitives del tipus Prism, simplement

per mostrar una panoràmica sobre les característiques d'aquests objectes.

L'objecte Prism és dins del grup de primitives Extended�Primitives, de mane-

ra que accionem el botó que permet generar-lo. El prisma es genera a la qua-

drícula activa (de moment la inicial al visor Top) a partir de les dimensions

dels tres costats que formen el triangle de la base i després l'altura que situa

una altra base paral·lela i igual a la primera. D'aquesta manera, les arestes la-

terals són perpendiculars a les bases. Curiosament el pivot (centre de coorde-

nades local d'objecte) es genera per defecte amb origen al primer vèrtex del

primer costat de la primera base, de manera que la direcció X coincideix amb

la direcció del primer costat esmentat.

Així, doncs, generem el prisma al visor Top.
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Figura 58

2)�Posicionar�el�prisma

Seguidament posicionem correctament el prisma, tenint present la posició ac-

tual del pivot. Primer girem el prisma al voltant del seu eix Z�–30° (Offset

Screen) al visor Top. Per als girs fem les operacions que hem descrit anterior-

ment amb Rotate.

Figura 59

Després el girem 45° al voltant de l'eix Y local. Al visor Perspective correspon

a Offset�World.

Per a observar més bé l'objecte en aquest visor en canviem la resolució de

Smooth a Wireframe.

Figura 60
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3)�Fer�tres�còpies�rotades�del�prisma

Una vegada a la posició desitjada, fem tres còpies amb rotació de l'objecte.

Utilitzem el comandament Array, com en el cas anterior de les petges.

Figura 61

2.8. Crear el reposapeus

1)�Crear�un�tub

Fem el Reposapeus, generant-lo com un tub, a partir de la primitiva Tube, per

a mostrar-ne així les generalitats.

Seleccionem el botó de la primitiva Tube, com en els casos anteriors, i ja la

podem generar pel mètode que ens convingui més. Els paràmetres que neces-

sita aquesta primitiva Tube són el radi interior (Inner�Radius) i el radi exterior

(Outer�Radius). Amb aquests radis es genera una primera base amb forma de

corona circular. Després cal introduir el valor de l'altura (Height), amb la qual

cosa es genera una altra base idèntica i paral·lela a la inicial. D'aquesta manera,

les generatrius de la superfície lateral són perpendiculars a les bases. La base es

genera en el pla de la quadrícula activa, en el nostre cas la inicial. El centre de

coordenades local (pivot) es crea al centre de la primera base.

Nosaltres generem el tub a la quadrícula inicial del visor Top, de manera que

el pivot coincideixi amb el centre de coordenades absolut, que és on coinci-

deixen els pivots dels altres objectes que s'uneixen a l'esfera. La primitiva i els

valors concrets amb els quals l'hem dissenyat es poden observar a la persiana

de Parameters de la figura 62.
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Figura 62

Observa que hem augmentat lleugerament el nombre de segments d'altura

(Height�Segments�=�4), ja que més endavant hi aplicarem un modificador que

actuarà deformant en la direcció de l'altura.

2)�Posicionar�el�reposapeus

A continuació mourem el reposapeus fins a encaixar-lo als extrems dels pris-

mes que el suporten. Això es pot fer directament en un visor adequat, com

per exemple el Front, arrossegant amb el ratolí, amb l'objecte seleccionat amb

l'eina Select�and�Move, restringint el moviment a la direcció Y amb sistema

de coordenades de Screen o View. Controlem visualment l'encaix fins a dei-

xar-lo com desitgem.

Cal ressaltar que el comandament Move�Transform�Type-in no és convenient

utilitzar-lo en aquest cas, ja que no sabem exactament el valor del desplaça-

ment.

Figura 63

3)�Afilar�el�tub
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A continuació apliquem al tub que forma el reposapeus un modificador Taper

(Afilar). Aconseguim millorar l'acoblament amb els prismes que fan de suport,

ja que en aquests moments sobresurten una mica per la part exterior del tub, i

no volem que ho facin. D'altra banda millorem l'estètica general del tamboret.

El modificador Taper produeix una deformació d'afilar en la geometria, i es

pot controlar bàsicament, a més de la intensitat de l'efecte (Amount) i la cur-

vatura (Curve), la direcció i l'eix sobre el qual volem que es produeixi. Podem

aconseguir que l'efecte sigui simètric o limitar quan comença o s'acaba. Els

paràmetres es poden observar a la figura 64, en la qual ja s'han inclòs els valors

adequats.

Tanmateix aconsellem fem proves i observar els efectes que es produeixen.

Sempre podrà tornar a l'estat inicial.

Figura 64

2.9. Suport del respatller

1)�Crear�una�piràmide

A continuació farem la peça que fa de suport per al respatller del tamboret.

La generarem a partir d'una de primitiva del tipus Pyramid de les que disposa

el programa.
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Els Parameters de la primitiva Pyramid consisteixen a posicionar dos vèrtexs

que determinen la diagonal de la base composta de quatre costats perpendicu-

lars entre si, i després el valor de l'altura (Height) que determina un vèrtex on

convergeixen les quatre cares laterals. Aquest vèrtex se situa en perpendicular

a la base pel seu centre geomètric. El pivot es genera per defecte al centre ge-

omètric de la base i la base s'origina al pla de la quadrícula activa.

Com en els casos anteriors, ens dirigim al tauler de comandaments Create >

Geometry > Standard�Primitives > Object�Type, accionem el botó Pyramid

i creem la piràmide a qualsevol lloc del visor Top amb els paràmetres concrets

que hi ha a la figura 65.

Figura 65

2)�Posicionar�la�piràmide

A continuació posicionem correctament la piràmide al quadrant esquerre del

tamboret i aproximadament a l'altura d'aquest. Ho podem fer en dos passos

amb l'eina Select�and�Move amb les restriccions de moviment convenients.
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Figura 66

3)�Corbar�la�piràmide

Per a millorar l'ajust de la cara plana de la piràmide amb la superfície corba del

seient, hi apliquem el modificador Bend, que ja hem vist anteriorment per a

corbar les petges.
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Figura 67

4)�Corbar�la�piràmide�en�una�altra�direcció

Hi apliquem un segon modificador Bend però ara en la direcció Z; amb això

dotem la barra d'un aspecte de flexibilitat, una cosa molt apropiada per a un

suport que ha de sostenir el respatller.
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Figura 68

2.10. Crear el respatller

1)�Crear�un�toroide�en�la�posició�correcta

L'últim objecte que crearem és el respatller i el generarem a partir d'una pri-

mitiva toroide anomenada Torus. El toroide és un cos que es pot definir de

diverses maneres; per exemple, a partir de les infinites posicions d'una circum-

ferència generadora que es mou pel seu centre sobre una altra circumferència

directora que fa de camí, de manera que els plans de les dues circumferènci-

es siguin tothora perpendiculars entre si i el de la circumferència generadora

passi pel centre de la circumferència directora.

D'aquesta manera els paràmetres bàsics que requereix la primitiva es redueixen

a dos radis. Un primer radi (Radius�1) per a definir la circumferència directora

i un segon radi per a la circumferència generadora (Radius�2). Convé afegir-hi

que a la persiana de Creation�Method, com en els casos anteriors, es pot elegir

entre Edge o Center (centre per defecte), i l'efecte que té s'aprecia en la creació

directa amb el ratolí al visor elegit.
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La resta dels paràmetres afecten la topologia de l'objecte: nombre de cares (Si-

des), la disposició que tenen i la combinació de suavitzats, en una direcció de

les arestes o en una altra, segons ens convingui. També es pot segmentar (Slice

On), opció que utilitzem per a obtenir mig toroide.

El pivot es crea al centre de la circumferència directora, que és alhora el centre

geomètric del cos, amb els eixos orientats segons la quadrícula activa amb la

qual es treballa (observable en el visor actiu).

Anem al tauler de comandaments Create > Geometry > Standard�Primitives

> Object�Type, accionem el botó Torus i accedim a la persiana Keyboard�En-

try, en la qual introduïm les coordenades del pivot on es generarà l'objecte i

els paràmetres que tindrà. Aquesta vegada sabem aproximadament les coorde-

nades ja que són les mateixes de l'objecte Seient incrementant la coordenada

Z. Una vegada introduïts els paràmetres, sols manca polsar el botó Create per

a generar l'objecte.

Figura 69

2)�Corbar�el�toroide

Deixem per al final l'ajust del respatller en el suport, ja que a continuació en

modificarem l'amplitud vertical, per fer-lo més còmode i estèticament més

agradable. Per a això emprem el conegut modificador Bend, com hem fet amb

tots els altres, de manera global a tot l'objecte en la direcció Z, i amb els valors

que s'observen a la figura 70.
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Figura 70

3)�Ajust�fi�de�la�posició�del�respatller

Ara que el respatller està acabat el podem encaixar més bé amb el suport,

que com s'observa, en principi, ni tan sols no es toquen. Ho fem arrossegant

l'objecte Respatller seleccionat amb el ratolí al visor Front amb l'eina Select

and�Move i arrossegant-lo des de l'eix X, fins a col·locar-lo a la posició que

ens interessi més.

Figura 71

2.11. Aspecte final

Si no s'han canviat els colors a mesura que es generaven els objectes, ara és el

moment d'unificar-ne els colors.
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Concretament els elements que se suposa que són metàl·lics de color blau

metàl·lic i el seient amb respatller d'un color marró fosc.

Figura 72
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3. Modelatge amb primitives i operacions booleanes

3.1. Introducció

En aquesta pràctica s'oferirà una visió general sobre el funcionament de les

operacions booleanes. Per a això, s'ha dissenyat un objecte senzill en què es

presenten les operacions booleanes de què disposa el programa. Aquest objecte

en qüestió és un martell, que es veu a la figura 73, sense materials i amb la

il·luminació per defecte de què disposa el programa.

Reflexió

És evident que bona part de l'objecte es podria fer per altres procediments com, per exem-
ple, aplicant el modificador Lathe (Torn), que genera superfícies de revolució. Tanmateix
s'ha preferit utilitzar de manera exclusiva les operacions booleanes.

Hi ha una sèrie de recomanacions, ben documentades pel fabricant des del

menú d'ajuda Help, que convé tenir en compte quan es treballa amb opera-

cions booleanes amb 3ds Max. Si no, és freqüent que es produeixin resultats

imprevistos, malgrat la gran millora que ha experimentat el programa respec-

te a versions anteriors. En el nostre cas, la maça ja és concorde amb les reco-

manacions esmentades, per la qual cosa no es pot esperar un comportament

imprevist.

La pràctica està dirigida a utilitzar operacions booleanes, de manera que no

entrarem en detalls sobre la realització dels objectes components (primitives,

etc.), els quals han estat tractats anteriorment. Així, doncs, de vegades només

s'indicaran els paràmetres i la posició dels objectes esmentats.

Figura 73
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3.2. Part superior de la maça

1)�Crear�un�cub�i�una�esfera

Comencem per la part superior de la maça, que s'obté de la intersecció d'una

primitiva de tipus Sphere (Esfera�superior) amb una altra primitiva del tipus

Box (Cub�superior), les dades de la qual són a les figures 74 i 75.

Creem les primitives estàndard, mitjançant entrades pel teclat amb el visor

Top actiu.

Figura 74

Per a visualitzar correctament els diversos passos d'aquesta pràctica s'ha

d'actuar sobre els botons de control de visors per a controlar el zoom.

Com que hem creat el cub mitjançant uns valors molt grans respecte dels que

mostra per defecte la reixeta, quan cliquem a Create, no visualitzem correcta-

ment el cub en tots els visors. En aquest cas, cliquem a Zoom�Extens�All.
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Figura 75

2)�Intersecció�del�cub�amb�l'esfera

A continuació fem l'operació booleana d'intersecció entre les dues primitives;

per a això ens dirigim al tauler de comandaments Create i hi obrim la pestanya

(fletxa triangular de la dreta) per a elegir Compound�Objects.

A la persiana Object�Type, apareixen altres tipus d'objecte nous, entre els quals

hi ha l'objecte Boolean.

Aquest objecte Boolean també és accessible des del menú desplegable Create

> Compound > Boolean.

Seleccionem un dels objectes, per exemple el Cub�superior, i fem clic al botó

de Boolean (si no hi ha un objecte seleccionat el botó Booleà queda inac-

tiu). Amb aquesta operació informem el programa que l'objecte seleccionat és

l'Operand�A. Després podem accedir a un menú de diverses persianes.

Obrim la persiana de Parameters, la qual, entre altres opcions, ens permet fi-

xar el tipus d'operació que s'ha de fer; en el nostre cas, marquem Intersection.

Seguidament, a la persiana Pick�Boolean, fem clic al botó Pick�Operand�B i

seleccionem l'objecte Esfera�superior.
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Figura 76

3)�Assignar�nom�i�color

A la persiana Name�and�Color, com és habitual, se'ns permet assignar un nom

i un color a l'objecte nou generat. Per defecte el nom és el mateix de l'Operand

A. En el nostre cas el denominem Intersecció�cub�esfera. Cal puntualitzar que

els objectes originals desapareixen de la llista d'objectes de l'escena, encara que

continuen a l'interior de l'objecte booleà com a operands i hi podem accedir

en operacions de modificació.

La persiana Display/Update permet seleccionar la forma de presentació del

booleà. Se n'observen els efectes activant una opció o una altra, sense que això

impliqui cap problema. Respecte a l'apartat Update, mitjançant les opcions

que té podem seleccionar quan volem que s'observi qualsevol modificació que

fem sobre la marxa. A vegades, quan l'objecte que hem obtingut és molt com-

plex i fem modificacions en els operands, com per exemple mitjançant un

calc (Instance), l'actualització al visor requereix algun temps, per la qual cosa

pot resultar útil l'opció Manually per a actualitzar la visualització quan ens

interessi.

Nota

Si ens interessa extreure algun
objecte component del bo-
oleà, es pot fer per mitjà de
l'opció Extract�Operand (calc
mitjançant Instance o cò-
pia mitjançant Copy) que en
aquests moments està desac-
tivada i només és accessible
quan actuem des del tauler de
comandaments Modify sobre
un objecte booleà.
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Figura 77

3.3. Part central de la maça

1)�Crear�el�cilindre�i�el�toroide�superior

El pas següent consisteix a crear un objecte Cylinder� (Cilindre� interior) i

sostreure'n un objecte Torus�(Tor�superior), que també cal crear. Els paràme-

tres i la posició de les primitives esmentades, i també l'aspecte que tenen a

l'escena, s'observa a les figures 78 i 79, tenint en compte el visor Top.
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Figura 78

Figura 79

També hem canviat la topologia del toroide modificant a la persiana de Para-

meters el valor del nombre de costats (Sides�=�24), amb la qual cosa la forma

que té és més uniforme.

2)�Operació�booleana�de�sostracció

Una vegada generats els cossos, farem l'operació booleana de sostracció entre

aquests cossos. El procés és similar al que hem fet anteriorment, de manera

que anem al tauler de comandaments Create > Compound�Objects. Selecci-

onem el Cilindre�interior perquè actuï com a Operand A i activem el botó

de Boolean. Dins de les opcions només canviem a la persiana de Parameters

l'operació seleccionant Subtraction�(A-B), per a activar seguidament el botó

Pick�Operand�B a la persiana Pick�Boolean i seleccionar el Tor�superior. Tot

això s'observa a la figura 80.



© FUOC • PID_00165824 74 Activitats: modelatge

Figura 80

3)�Crear�el�toroide�inferior

Cal crear un objecte Torus nou i sostreure'l a l'objecte booleà creat anterior-

ment; amb això s'il·lustra la possibilitat que niïn objectes booleans en un i

prou.

El Tor�inferior és exactament igual al toroide superior, però està situat en una

altra posició.

Figura 81

4)�Operació�de�sostracció

A continuació farem l'operació de sostracció, en què només variem respecte

a l'anterior el fet que comencem seleccionant el Tor�inferior com a Operand

A, per a elegir després a la persiana de Parameters l'operació Subtraction�(B-

A). Amb això s'il·lustra que l'ordre dels operands es pot invertir per a obtenir
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un mateix resultat si elegim l'operació adequada. Aquesta circumstància no

influeix si l'operació és d'unió o d'intersecció. De l'objecte resultant en diem

Cilindre�sostracció�toroides.

Figura 82

3.4. Part inferior de la maça

1)�Crear�el�prisma

El pas següent és generar l'objecte de la part inferior de la maça per mitjà d'una

Extended�Primitives del tipus Prism que anomenem Prisma�inferior. A causa

de la posició que té el pivot en el prisma ens resulta més útil crear-lo al visor

Front, de manera interactiva però amb les dades que s'observen a la figura 83

(recordem que els objectes primitives es creen amb la base en quadrícula activa

i cada visor mostra una quadrícula diferent).

Figura 83

2)�Posicionar�el�prisma
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A continuació el girem mitjançant Select�and�Rotate i el desplacem amb Se-

lect�and�Move de la barra d'eines (també es pot emprar l'eina Align) fins a

portar-lo a la posició desitjada.

Figura 84

Figura 85

3.5. Mànec del martell

Crear�el�cilindre

Teòricament, falta fer el forat central a la peça cilíndrica per a ubicar la peça

cilíndrica també i del mateix diàmetre que fa de mànec. Des d'un punt de

vista pràctic, no té sentit fer una sostracció cilíndrica de la peça central per a

col·locar després el mànec al seu lloc, ja que el resultat visual és el mateix que si

no fem l'operació de sostracció. Per tant simplement generem la peça Mànec

com un Cylinder al visor Front, i la situem a la posició que ens interessa, tal

com s'expressa a la figura 86.
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Figura 86

3.6. Unió de les diferents parts de la maça

1)�Unió�de�la�part�superior�amb�la�part�central

El martell complet es pot considerar compost de dues peces. Una part normal-

ment metàl·lica, amb la qual es colpeja per un extrem o l'altre (forma bomba-

da i forma de falca), i una altra part, el mànec, que normalment és de fusta i

per on s'agafa l'eina. Tanmateix, la part que serveix per a colpejar és composta

en aquests moments de diversos objectes. Per això els unim per formar un sol

objecte booleà.

Cal comentar que aquestes operacions d'unió no comporten cap canvi visu-

al. És a dir, quan per exemple generem dos objectes que s'encavalquen o in-

terfereixen, podem considerar a efectes visuals que ja estan units per defecte.

D'aquesta manera, en general cal decidir si ens interessa unir-los com a boo-

leans, ja que a l'efecte d'edició això sí que té conseqüències.

En primer lloc, seleccionem la part superior que hem anomenat Intersecció

cub�esfera (Operand A) i fem l'operació Boolean de Union amb l'element

Cilindre�sostracció�toroides (Operand B). De l'objecte nou resultant en diem

Cap�superior�i�central.
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Figura 87

2)�Unió�del�conjunt�anterior�amb�la�part�inferior�de�la�maça

Fem un objecte booleà nou seleccionant primer l'objecte creat anteriorment

com a Cap�superior�i�central (Operand A), per a unir-lo amb l'objecte Prisma

inferior (Operand B). Del resultat final en diem Maça�metàl·lica.

Figura 88

3)�Canvi�de�color�per�a�millorar�l'aspecte�visual

Finalment, i per si no ho hem fet mentre creàvem els objectes, ara és el mo-

ment de donar el color adequat a les dues peces: una de metàl·lica i una altra

de fusta. Així millorem l'aspecte visual, ja que en aquesta pràctica encara no

s'utilitzen textures.

3.7. Modificar un objecte component d'un objecte booleà

1)�Accés�als�components�de�l'última�operació�booleana

Per a completar la panoràmica general dels objectes booleans, veurem com

s'ha de navegar per la seva estructura fins a accedir a un dels objectes concrets

de què es compon, per a variar-ne algun paràmetre, o aplicar-hi algun modi-

ficador i observar com es modifica el booleà global.
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Volem accedir a un objecte primitiva inicial dels que componen el conjunt

per a variar-ne la topologia, com per exemple el nombre de segments, i així

observar com quedaria l'objecte booleà Maça�metàl·lica final després de la

modificació.

Accedim al tauler de comandaments Modify i seleccionem l'objecte booleà

Maça�metàl·lica. Això fa que puguem accedir a la llista de modificadors, i a

les persianes disponibles. El primer que crida l'atenció és que les persianes i

el contingut que tenen són exactament els mateixos que els que ja coneixem

de la creació d'objectes booleans. Això significa que des de les modificacions

també podem fer les mateixes operacions booleanes, amb les diferents opcions

que tenen.

2)�Accés�a�l'objecte�booleà�de�la�unió�de�la�part�superior�amb�la�part�central

Dins de la llista de modificadors (Modifier�List), veiem que només hi figura un

objecte Boolean, que és l'últim que hem creat, i a la persiana de Parameters

apareixen en la llista d'Operands els objectes que componen aquest booleà,

que són l'Operand A Cap�superior�i�central i l'Operand B Prisma�inferior.

Figura 89

El que pretenem és modificar l'objecte Esfera�superior, però si seleccionàvem

l'Operand B Prisma�inferior podríem accedir a la primitiva Prism, per a acce-

dir als paràmetres que té.

Per a arribar fins a l'esfera, primer, seleccionem l'Operand A Cap�superior�i

central i veiem que en la llista de modificadors s'hi ha afegit un altre objecte

booleà.

El seleccionem i s'actualitza la llista d'operands, que ara mostra els compo-

nents de la nova booleana: l'Operand A Intersecció�cub�esfera i l'Operand B

Cilindre�sostracció�toroides.



© FUOC • PID_00165824 80 Activitats: modelatge

Figura 90

3)�Accés�als�objectes�components�de�la�part�superior

A continuació seleccionem l'Operand A Intersecció�cub�esfera, amb la qual

cosa aconseguim afegir a la llista de modificadors un altre booleà (ja n'hi ha

tres), i es torna a actualitzar la llista amb els objectes que el componen. Aquesta

vegada, Operand A Cub�superior i Operand B Esfera�superior.
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Figura 91

4)�Accés�a�l'objecte�Esfera�superior

De la llista seleccionem l'Operand B Esfera�superior. Amb això s'incorpora a la

llista de modificadors (Modifier�List) l'objecte Sphere a sota dels tres objectes

booleans que ja hi ha. Si ho seleccionem apareix la persiana de Parameters�de

la�Sphere, on podem modificar qualsevol valor.



© FUOC • PID_00165824 82 Activitats: modelatge

Figura 92

5)�Modificació�d'algun�paràmetre�de�l'esfera

Modifiquem el nombre de Segments a 4 (suggerim provar altres modificaci-

ons).

Figura 93

Ara tornem a deixar els valors de l'esfera com estaven (Segments = 32).

6)�Accés�als�components�d'un�objecte�booleà�mitjançant�Schematic�View
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El comandament Schematic�View, accessible de diferents maneres, com es

mostra a la figura 94, permet veure en forma d'esquema el contingut de

tots els objectes d'una escena. D'aquesta manera, es pot seleccionar qualsevol

d'aquests objectes i accedir directament al catàleg de la llista de modificadors

(Modifier�List) que té.

En el nostre cas, ens permet veure la jerarquia dels objectes de la nostra esce-

na, Maça�metàl·lica i Mànec, i accedir a qualsevol dels objectes components

que té d'una manera més directa que el procés de navegació esmentat en els

apartats anteriors.

Figura 94

Per a obrir l'esquema corresponent a la Maça�metàl·lica on hi ha l'objecte a

què pretenem accedir, seleccionem el seu requadre. Després fem clic al botó

Base�Objects de la finestra flotant Display.

Figura 95
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7)�Aplicar�el�modificador�Skew�per�a�esbiaixar�l'objecte�Esfera�superior

Dins de l'esquema, seleccionem directament l'objecte Esfera�superior que que-

darà ressaltat i mostrarà els paràmetres que té.

Dins del catàleg de Modifier�List, hi afegim el modificador Skew.

Ara són accessibles els Parameters del modificador que variarem als valors que

s'observen a la figura 96.

Observem que el modificador Skew se situa a sobre de Sphere i hi continuen

havent els tres booleans.

Figura 96

A Schematic�View, segons la figura 97, veiem l'actualització produïda per

aquest modificador Skew. Fem clic al botó Modifier�Stack de la finestra flo-

tant Display, per a visualitzar i actualitzar el modificador.

Figura 97

Consell

Es recomana accedir des del
menú d'ajuda Help a Auto-
desk�3ds�Max�Help del mateix
programa, per a complemen-
tar l'ús del comandament Sc-
hematic�View.
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3.8. Aspecte final

L'aspecte final del martell complet és el que es mostra a continuació.

Figura 98
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4. Crear objectes sollevats

4.1. Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és modelar un conjunt motor compost de cigo-

nyal, biela i pistó ajudant-nos d'objectes "sollevats". Això ens servirà per a fa-

miliaritzar-nos amb la creació d'aquest tipus d'objectes i amb les opcions prin-

cipals que tenen. També veurem algunes característiques de les malles i treba-

llarem amb alguns dels modificadors que tenen.

Un objecte sollevat es crea, bàsicament, desplaçant una figura plana (o

diverses) per un recorregut (trajecte). L'objecte final es forma a partir de

la superfície que crea la figura plana a mesura que avança en el recorre-

gut (escombratge).

Com a resultat final de la pràctica s'obté un conjunt com el de la figura 99.

Figura 99

4.2. Treball amb dimensions

En aquesta pràctica ens interessa dibuixar amb dimensions per a generar els

cossos implicats, de manera que d'una banda hem de configurar el tipus

d'unitat amb què treballarem i de l'altra ajustar la visualització a aquesta unitat.

1)�Configurar�la�unitat�de�mesura�a�mil·límetres

Es pot configurar el programa per a treballar amb la unitat que ens interessi

més (mil·límetres, centímetres, metres, etc.) però el programa utilitza per als

càlculs interns les seves pròpies unitats (en polzades per defecte), que no convé
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modificar si no és en casos molt concrets. Mentre no es modifiqui la unitat

interna, l'usuari pot canviar la unitat de treball tantes vegades com ho necessiti

sense que es perdi la coherència de les dimensions.

Per a accedir a la finestra que permet configurar la unitat de treball cal obrir el

menú desplegable Customize i seleccionar el comandament Units�Setup. A la

finestra de diàleg oberta marquem la casella Metric, que activa el requadre de

camp immediatament inferior, on elegim Milimeters entre les altres unitats

disponibles, tal com s'indica a la figura 100. Acabem, com sempre, prement

el botó OK.

Figura 100

2)�Ajustar�la�quadrícula

El pas següent consisteix a ajustar la visualització dels visors d'acord amb les

unitats introduïdes: el pas de la quadrícula (distància mínima de la trama)

que s'observa a cada visor per defecte ha de tenir com a dimensió la unitat

seleccionada anteriorment.

Això aporta grans avantatges, ja que utilitzant la quadrícula com a referència

és possible avaluar dimensions visualment o introduir-les de manera gràfica

amb l'ajuda dels ajustos o sense aquesta ajuda.

Es pot aplicar aquesta idea a multitud de situacions i de maneres diverses. A

continuació en descriurem una que passa per manipular alguns paràmetres de

la quadrícula i actuar sobre el comandament de visualització Zoom.

Obrim el menú desplegable Tools > Grids�and�Snaps > Grid�and�Snap�Set-

tings, que mostra la finestra de diàleg corresponent. Hi ha altres camins per

a accedir a aquesta mateixa finestra de diàleg, com per exemple polsant amb

el botó dret del ratolí el botó del commutador d'ajust 3d Snaps�Toggle de la

zona de control d'ajustos a la part superior de la pantalla.
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A la finestra oberta seleccionem la pestanya de Home�Grid, que ens permet

accedir als paràmetres i les opcions que té, que deixarem tal com es mostra

a la figura 101.

Potser l'opció més difícil d'entendre és la d'Inhibit�Grid�Subdivision�Below

Grid�Spacing, que consisteix a impossibilitar, o no, que la quadrícula es con-

tinuï subdividint (redibuixant) per sota del valor introduït en el camp Grid

Spacing quan actuem amb el Zoom.

Una altra opció ens permet fer extensives les modificacions a la resta de visors,

qüestió que ens pot interessar. Finalment tanquem la finestra, amb la qual

cosa s'actualitzen els valors.

Figura 101

3)�Ajustar�la�visualització�als�visors

Seguidament observem a la barra d'estat inferior el valor que indica Grid, que

correspon a l'espaiat mínim que aquesta presenta al visor i que en el nostre

cas ens interessa que posseeixi el valor 1, que significa que cada espai equival

a 1,0�mil·límetres.

Si el valor no és el desitjat o ens interessa que sigui un altre, com per exemple

1.000, que equival a 1.000 mil·límetres, és a dir, un espaiat d'1 metre, el podem

variar simplement actuant en el visor amb qualsevol de les eines de Zoom

disponibles mentre observem com el valor Grid varia de manera dinàmica.
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Figura 102

4.3. Crear el cigonyal

1)�Generar�les�formes�planes�necessàries

El primer que fem és crear el cigonyal. El modelem a partir de diverses figures

tancades en 2D (splines) que posteriorment s'utilitzen per a crear un objecte

sollevat. Aquestes splines es poden associar per a generar formes complexes o

forats a l'objecte sollevat (però no s'han d'encreuar mai).

Per a crear splines ens situem al tauler de comandament Create i seleccionem

la icona Shapes (en general són figures 2D). Llavors, se'ns mostra un llistat de

les diferents primitives bàsiques.

Figura 103

Les splines necessàries són quatre; les formem utilitzant cercles (Circle), dos per

a la primera i un per a les altres tres. És important assegurar que està activada

l'opció Start�New�Shape, perquè cada figura creada formi part d'una spline
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independent. Creem les figures o formes al visor Left. Els paràmetres necessaris

que cal introduir pel teclat a la persiana Keyboard�Entry, per a cada Circle,

són els següents:

  Nom X Y Z Radi

Círcle01 A 0,0 0,0 0,0 90,0

Círcle02 A1 0,0 0,0 0,0 50,0

Círcle03 B 0,0 0,0 0,0 40,0

Círcle04 C 120,0 0,0 0,0 30,0

Círcle05 D 120,0 0,0 0,0 40,0

2)�Convertir�els�cercles�en�splines

Com hem dit anteriorment, treballem amb splines; per això necessitem con-

vertir tots els cercles que hem creat a aquest tipus d'objecte 2D (splines). Això

ens permet modificar-los en el nivell de subobjectes. Aquesta conversió es pot

fer bàsicament de dues maneres:

• Afegint el modificador Edit�Spline per qualsevol dels diversos camins que

es mostren a la figura 104, repetint el procés amb cada cercle.

• Convertint el cercle directament en spline. La figura 104 també mostra la

finestra flotant que apareix si fem clic amb el botó de dret del ratolí sobre

el cercle a qualsevol visor o dins de Modifier�List a sobre de la paraula

Circle. Després, a la finestra flotant que apareix, s'ha d'elegir Convert�To

i l'opció Editable�Spline.

La primera opció afegeix un modificador al cercle que posteriorment podem

eliminar, mentre que la segona opció converteix el cercle de manera definitiva

en spline sense possibilitat de retrocés. En aquest text s'ha utilitzat aquesta

segona opció.
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Figura 104

3)�Obtenir�la�forma�composta�del�contrapès

Ara usem els dos primers cercles per a transformar-los en una forma nova (A).

El primer que hem de fer és associar-los i obtenir una forma única.

Seleccionem el cercle més gran A i a continuació des del tauler de comanda-

ments Modify, a la pestanya Geometry, fem clic al botó Attach i seleccionem

el cercle A1 (el cursor canvia d'aspecte en passar per les formes que es poden

associar). La forma composta dels dos cercles associats rep el nom A del primer

cercle.
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Figura 105

Per a donar l'aspecte que desitgem a la forma A, amb la forma seleccionada

desactivem Attach i, sense sortir de Modify, fem clic al + d'Editable�Spline.

En el nivell de subobjecte Segment, elegim els segments que s'han d'eliminar

(d'un en un o tots alhora mantenint polsada la tecla Control), que són els dos

de la dreta del cercle gran i els dos de l'esquerra del petit. A continuació fem

clic al botó Delete (la tecla Supr té el mateix efecte).
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Figura 106

Una vegada fet això, anem al nivell d'un altre subobjecte Vertex i tanquem

la figura unint els vèrtexs lliures mitjançant l'opció Connect del menú de la

persiana Geometry. Amb el botó Connect ressaltat, apuntem al visor amb el

ratolí sobre un dels vèrtexs de final de corba i, amb el botó del ratolí polsat,

l'arrosseguem (es visualitza una línia puntejada) fins al vèrtex que s'ha d'unir.

Si passem sobre un vèrtex el programa ens indica si és vàlid per a connectar-lo

fent aparèixer un símbol (dos punts que s'uneixen) sobre el punter del ratolí.

Llavors només hem de deixar anar el botó del ratolí perquè els dos vèrtexs

quedin connectats.
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Figura 107

Per a millorar el resultat final, s'arrodoneixen els dos cantells interiors. Amb

aquesta finalitat, fem un Zoom dels cantells, i llavors inserim un vèrtex a cada

costat de la cantonada amb el botó Refine del menú de subobjecte Vertex.

Figura 108

Ara desplacem el vèrtex de cantonada amb el botó Select�and�Move de la

barra d'eines i en modifiquem les Nanses (quadrats verds petits que apareixen

en seleccionar un vèrtex) fins a suavitzar el cantell de la figura 109. Hem de

tenir en compte que totes les modificacions les fem sobre el vèrtex central,

que prèviament hem convertit en una cantonada tipus Bezier�Corner (si no

ho estava) i mai sobre els dos vèrtexs creats als seus costats per a no modificar

la forma de la figura.
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Figura 109

4)�Posicionar�el�primer�vèrtex�de�les�formes

Per a acabar la forma és molt important verificar que el primer vèrtex estigui

ben col·locat. A fi de visualitzar-lo, seleccionem la forma i entrem al nivell de

subobjecte Vertex; una vegada hi som observem tots els vèrtexs de la figura

representats amb quadrats petits de color blanc excepte un (l'anomenat primer

vèrtex), que se'ns mostra d'un altre color (groc). A la nostra figura 110 el primer

vèrtex ha de ser el que està situat més a la dreta. Si no és així, és necessari

indicar-ho seleccionant el vèrtex esmentat i polsant el botó Make�First dins

del nivell de subobjecte Vertex a la persiana Geometry. Això ho fem perquè la

posició del primer vèrtex sigui semblant a totes les figures. Hem de comprovar

que el primer vèrtex dels altres cercles també és el que queda més a la dreta

(si no és així l'hem de canviar).

Sempre que creem un objecte sollevat de perfil variable, hem de procurar que

les posicions dels primers vèrtexs (First) de cada figura siguin tan semblants

com es pugui; en cas de no ser així, podríem obtenir resultats no desitjats en

crear l'objecte sollevat.

Nota

L'opció Show�Vertex�Num-
ber permet observar al visor
els vèrtexs numerats, i és molt
interessant per a veure que no
tenim vèrtexs dobles.
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Figura 110

5)�Anomenar�les�formes

Una vegada creades totes les figures necessàries, aprofitem per a anomenar-les

i identificar-les fàcilment, com a la figura 113.

6)�Modificar�la�posició�del�pivot�de�les�formes

Les formes C i D serveixen per a crear un cilindre on posteriorment se situa la

biela del cigonyal. Per a això és necessari que els col·loquem separats de l'eix

de rotació dels contrapesos. Cal tenir en compte que en el procés de col·locar

una figura sobre un recorregut s'utilitza el pivot de la forma com a referència.

És a dir, si volem que les nostres formes se situïn a una certa distància respecte

a l'eix de recorregut, primer n'hem de modificar la posició del pivot.

Això s'aconsegueix des del tauler de comandaments Hierarchy utilitzant

el botó Affect�Pivot�Only que hi apareix. Seleccionant ara una forma ens

n'apareixerà el pivot com uns eixos de coordenades. Mitjançant la icona Select

and�Move de la barra d'eines, seleccionem i desplacem el pivot de les formes

C i D fins al centre de la forma A usant el commutador Snaps�Toggle�2D,

seguint l'esquema de la figura 111.

Com que modifiquem pivots, no és de massa comprovar que els pivots de les

figures A i B també són al mateix lloc.
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Figura 111

7)�Crear�el�recorregut�del�cigonyal

Una vegada creades les figures que formen part del nostre objecte sollevat,

hem de crear un recorregut on les puguem inserir. Encara que el programa

ens permet crear recorreguts molt variats i complexos, en tindrem prou d'una

simple línia recta.

Ens situem al visor Front i entrem al tauler de comandaments Create > Sha-

pes > Splines > Line. Creem una línia horitzontal de 320,0 mil·límetres de

longitud. A la persiana Keyboard�Entry, creem el primer punt a (X: 0, 0; Y:

0, 0; Z: 200, 0) fent clic a Add�Point. Després introduïm (X: 320, 0; Y: 0, 0; Z:

200, 0) per al segon punt. Finalment tornem a fer clic a Add�point i acabem

amb Finish.

A aquesta línia hi assignem el nom Recorregut�cigonyal.

8)�Generar�l'objecte�sollevat�cigonyal

Passem ara, per fi, a crear l'objecte sollevat pròpiament dit. Amb la línia de

recorregut seleccionada Recorregut�cigonyal, ens situem al tauler de coman-

daments Create > Geometry > Compound�Objects > Loft o per un altre camí.

Ens hi apareixen una sèrie d'opcions que ens permeten ajustar el tipus

d'objecte sollevat.
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Figura 112

9)�Inserir�les�formes�al�recorregut

Ara anem inserint cadascuna de les formes al recorregut. Per a fer-ho hem

d'indicar la forma i la posició on la col·locarem. Per exemple, per a col·locar la

forma inicial B al començament de la recta, activem l'opció Distance (en lloc

de la Percentage que ve per defecte) a la persiana de Path�Parameters, i ens

assegurem que marca 0,0 a la finestra de Path (això indica que volem inserir

una figura a la posició 0,0 del nostre recorregut). A continuació, a la persiana

Creation�Method seleccionem Instance (crear calcs) i fem clic sobre el botó

Get�Shape; ara sols manca seleccionar al visor la forma desitjada: la B.

Figura 113

Si ho hem fet bé, observem que s'acaba de crear una superfície sollevada a

partir d'un cercle i una recta (és a dir, s'ha creat un cilindre).

Sense acabar el comandament i per a conformar el nostre sòlid, hem d'anar

afegint les formes corresponents a cada posició del recorregut.

A la taula següent es mostren les formes i els valors corresponents que cal

introduir a la casella Path, corresponent al tram de recorregut. Els canvis fets

es mostren interactivament.
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Forma Recorregut

B 0,0

B 40,0

A 60,0

A 90,0

B 100,0

D 120,0

C 130,0

C 190,0

D 200,0

B 220,0

A 230,0

A 260,0

B 280,0

B 320,0

10)�Modificar�la�superfície�de�l'objecte�sollevat

Amb això ja tenim el nostre primer objecte sollevat. Encara que, si ho obser-

vem bé, veurem que hi ha algunes de les superfícies d'aquest objecte que no

són suaus, sinó que es marquen molt les cares i que, en canvi, se suavitzen

alguns cantells que s'haurien de marcar més. Per a corregir això, podem mo-

dificar alguns aspectes referents a la superfície. Si obrim la persiana Surface

Parameters del tauler de comandaments Modify, ens hi apareixen dos tipus

de suavitzat: el d'amplada (Width) i el de longitud (Lenght). Per al nostre ci-

gonyal ens interessa que només estigui activada la casella de Smooth�Width.

A la persiana de Skin�Parameters, activem la casella de Linear�Interpolation.

I amb això podem donar per acabada la creació de l'objecte sollevat que ano-

menem Cigonyal.

Nota

Els objectes sollevats es po-
den crear a partir del procés
descrit, o mitjançant un altre
procediment que consisteix a
seleccionar primer la forma i
posteriorment assignar-hi el re-
corregut. També és possible,
després, intercalar formes en
trams del recorregut.
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Figura 114

4.4. Crear la biela

1)�Generar�les�formes�planes�necessàries

Per a crear la biela, també utilitzem un objecte sollevat. Primer en creem el

perfil seguint els passos de la figura 115. Es creen al visor Top els sis cercles

que serviran de base per a modelar la figura final, mantenint desactivada la

casella de Start�New�Shape, perquè tots formin part del mateix objecte.

Figura 115

2)�Edició�per�a�obtenir�formes�compostes

S'ha de seguir un procés semblant al que s'ha utilitzat anteriorment amb les for-

mes del cigonyal: eliminar segments, connectar vèrtexs, afegir vèrtexs (Con-

nect,� Refine) i desplaçar-los per a ajustar les corbes al perfil desitjat. Això

s'indica a la figura 115.
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3)�Posicionar�el�pivot

També hem de tenir en compte la posició del pivot perquè la figura se situï

correctament sobre el recorregut. Perquè la biela encaixi sobre l'eix del cigo-

nyal, ha de tenir el pivot al centre del forat més gran (radi 30), com es mostra

a la figura 115. Si cal, hem d'operar com s'ha descrit anteriorment per a situar

el pivot correctament de les formes del cigonyal.

4)�Crear�el�recorregut

Per a crear el recorregut de l'objecte, dibuixem una Line. És convenient situar

aquesta línia (recorregut) de manera que en crear la biela se situï en posició

correcta respecte al cigonyal. Per a això ens col·loquem al visor Top i dibuixem

una línia horitzontal de 60,0 mil·límetres just a sobre de l'eix sortint del cigo-

nyal, com a la figura 116. Hem de verificar que la línia és al centre de l'eix en

tots els visors i desplaçar-la si és necessari al visor Left.

Figura 116

5)�Generar�el�sollevat�biela

Com hem fet amb els contrapesos del cigonyal, creem l'objecte biela mit-

jançant un objecte sollevat Loft. Amb aquest recorregut seleccionat hi assig-

nem la forma que creem segons la figura 115. Com que el perfil és el mateix al

llarg de tot el recorregut, només és necessari introduir-lo una vegada a qualse-

vol posició. De l'objecte sollevat nou en diem Biela.

Figura 117

6)�Modificar�la�posició�de�la�biela
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Tot seguit ens apareix un objecte allargat que en la vista Left és en posició

vertical.

Per a facilitar el disseny de l'element posterior i per a millorar l'aspecte visual

del conjunt, hem de fer rotar (Rotate) tot el conjunt biela-cigonyal i a con-

tinuació només fer rotar la biela, sempre al visor Left, tal com s'aprecia a la

figura 118.

Figura 118

7)�Modificar�la�superfície�de�la�biela

Acabem d'aconseguir un objecte amb la forma aproximada d'una biela. Les

superfícies d'aquesta biela, igual que les del cigonyal, també es poden suavitzar

per a millorar l'aspecte de l'objecte. Aquesta vegada, tanmateix, usem un mè-

tode diferent: el bisellatge. El que fa aquesta deformació és arrodonir o polir

els cantells rectes per a donar una aparença més real a la figura. Aquesta opció

s'inclou a la persiana Deformations de l'objecte sollevat i s'anomena Bevel.

En polsar-la s'obre una finestra com la de la figura 119.

Hi apareix una línia horitzontal a la qual s'ajusta el perfil de l'objecte sollevat;

a la mateixa figura es mostra la relació directa entre la forma de la línia de

la finestra Bevel�Deformation i la forma de l'objecte. Ens situem ara sobre la

icona d'Insert�Corner�Point i deixem polsat el ratolí fins que es despleguen

les icones possibles per a seleccionar la que ens interessa, que és la d'Insert

Bezier�Point. Ens situem sobre la línia i inserim un parell de punts a 5 i a 95

(de l'escala horitzontal).

Desplacem els punts inicial i final (0 i 100) fins al 0,2 tal com es mostra a la

figura 119. Per a treballar amb precisió és necessari modificar el Zoom de la

finestra amb les icones situades a la part inferior dreta de la finestra o inserir

els valors numèricament a les caselles de text. Observem els diferents aspectes

que donem a la figura en modificar aquests valors.
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Figura 119

4.5. Crear el pistó

1)�Generar�la�forma

Per a acabar el nostre conjunt creem un objecte de revolució que servirà per a

simular el cap del pistó. Primer creem una Spline amb la forma del perfil de

l'objecte que volem crear mitjançant l'opció de Create > Line. Per a això anem

creant línies basant-nos en la figura 120. Per a dibuixar la figura correctament,

és important ajudar-nos del commutador Snaps�Toggle�2D als punts de la

quadrícula (Grid�Point).

Figura 120

Per a començar a dibuixar la figura, maximitzem la mida del visor Top amb

les tecles "Alt + w" o amb el botó commutador Maximize�Viewport�Toggle,

de la cantonada inferior dreta.

Centrem la vista a l'extrem superior de la biela, on encaixarem el pistó.
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Augmentem el Zoom fins que la quadrícula no se subdivideixi més. Això in-

dica que tenim la reixeta d'1,0 mil·límetre de costat. Ens col·loquem en un

punt situat a 20 mil·límetres per sobre del centre de la biela, i comencem a

dibuixar segments rectes.

Veiem que, en crear la línia i anar a dibuixar al visor, apareix un quadrat petit

que es va ajustant a la quadrícula (pel fet de tenir l'ajust activat amb el Grid

Point marcat). Fem clic (polsar i deixar anar) on vulguem situar el vèrtex, i

movem el cursor fins al final del tram horitzontal que fa 40.

Si succeeix que com que és tan proper el zoom no cap a la pantalla, quan

arribem al final del visor premem la tecla i i la zona on tenim el cursor es

posa al centre del visor, de manera que podem continuar dibuixant. A la barra

d'estat (zona inferior de la pantalla) el programa ens va indicant la coordenada

en què ens trobem, i també la coordenada relativa a l'últim vèrtex que hem

dibuixat.

Important

Cada vegada que és necessari premem la tecla i per a centrar la vista al visor i així conti-
nuar dibuixant. Hem de dibuixar tota la figura d'una sola vegada, ja que altrament no
obtindrem una forma tancada i l'haurem de modificar perquè ho sigui. Si en algun vèrtex
ens equivoquem, podem usar la tecla Retrocés (situada a sobre de la tecla Enter) per a
tirar enrere.

Continuem dibuixant fins a completar la figura 120.

2)�Aplicar�el�modificador�torn

Seleccionem el contorn creat i hi apliquem el modificador Lathe per a generar

una superfície de revolució. Fem clic a Lathe > Parameters > Align > Min.

Només ajustant l'alineació a mínima obtenim el cap del pistó. Si aquesta ali-

enació no es visualitza correctament al visor Perspective (sinó que només es

mostren les superfícies del costat oposat) hem de marcar la casella Flip�Nor-

mals.

Per a modelar el pistó, s'ha fet una rotació del perfil al voltant d'un eix central.

Els vèrtexs que són sobre aquest eix, tanmateix, s'han duplicat repetides vega-

des al mateix lloc. Això pot generar problemes de visualització de l'objecte i

per a evitar-ho hem d'activar la casella de Weld�Core a la persiana de Parame-

ters del modificador Lathe.
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Figura 121

3)�Situar�el�pistó�a�la�posició�correcta

El pistó es genera correctament alineat respecte a la biela al visor Top; tanma-

teix està desplaçat als altres visors. Per això és necessari situar-lo a la posició

correcta, utilitzant el comandament Alinear de la barra d'eines.

Amb el Pistó seleccionat, al visor Left, fem clic al comandament Align i, en

fer clic sobre la biela al mateix visor, apareix la finestra Align�Selection i hi

introduïm els paràmetres com a la figura 122.

Figura 122

4)�Generar�un�cilindre�per�al�forat�del�pistó

Acabem retocant una mica l'objecte pistó afegint-hi un forat passant i unes

mossegades. Per al forat creem un cilindre (Cylinder) de 20 unitats de radi

(Radius), que ha de coincidir amb el forat que ja hi ha a la biela en el visor Left.

Procurem que quedi centrat amb el forat de la biela. La longitud (Height) del

cilindre no importa mentre ultrapassi àmpliament el pistó per tots dos costats

en la vista Top, com a la figura 123.
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Figura 123

5)�Extreure�el�cilindre�al�pistó

Seleccionem ara el Pistó i al tauler de comandaments Create > Compound

Objects > Boolean marquem l'opció Subtraction�(A-B) del requadre Opera-

tion de la persiana Parameters. A continuació fem clic al botó Pick�Operand

B a la persiana Pick�Boolean i elegim el cilindre anterior. Amb això obtenim

un pistó amb un forat passant.

Figura 124

6)�Modificar�la�falda�del�pistó

Per a crear una mossegada utilitzem el mateix procés amb un altre cilindre

(Cilynder). El creem al visor Top. Col·loquem el centre del cilindre a l'eix de

simetria de la biela.

El Radius ha de ser de 160 mil·límetres i la Height, com abans, ha de ser la

suficient per a abastar tot el pistó tal com s'aprecia a la figura 125.
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Figura 125

Repetint el procés descrit en el punt anterior, creem un objecte booleà (Boo-

lean) mitjançant la sostracció (Subtraction) d'un tros del cap del pistó.

Figura 126

4.6. Aspecte final

Podem canviar d'aspecte el color, si ens ve de gust, com a la figura 127.
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Figura 127
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5. Modelatge amb corbes i superfícies Nurbs

5.1. Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és oferir una visió generalitzada sobre el que és el

modelatge per mitjà de l'ús de corbes i superfícies Nurbs. Es tracta d'elements

corrents per a qualsevol programa avançat de modelatge per la potència i fle-

xibilitat que tenen.

Segurament, un dels avantatges principals que ofereix el modelatge amb

corbes i superfícies Nurbs, a més de la potència en la generació, és la

facilitat i el control d'edició que tenen, ja que amb pocs punts es pot

dominar la forma global bastant bé. Tot això té lloc per mitjà de superfí-

cies i corbes que mantenen la suavitat, cosa que les fa molt propícies per

a utilitzar-les en el modelatge d'elements orgànics que en gran manera

mantenen aquesta característica.

L'objecte elegit per a la pràctica és la senzilla sabatilla d'esport que mostra la

figura 128 (encara que és inventada podria correspondre a una esportiva de

mercat). Si bé en la realització no intervenen tots els tipus de generació de què

disposa el programa, per mitjà d'aquesta realització es pot oferir una panorà-

mica bastant completa de la navegació pels diferents menús, les opcions que

tenen i la manera d'aplicar-los. D'altra banda, només abordarem el modelatge

bàsic de l'estructura de la sabatilla, sense entrar en detalls com, per exemple,

els cordons, per als quals probablement utilitzaríem altres tipus de modelatge.

La metodologia és l'habitual, de pas a pas, de manera més detallada al principi

per a simplificar-la a mesura que els processos es repeteixen.
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Figura 128

5.2. Fer la sola

1)�Crear�la�forma�de�la�planta�de�la�sabatilla

Per a crear la sola de goma, generem una corba Nurbs amb la forma aproxima-

da de la planta d'una sabata del peu dret, en què fins i tot es podrien considerar

mides, tot i que no és l'objectiu de la pràctica.

Amb el visor Top actiu, anem al tauler de comandaments Create�>�Shapes�>

NURBS�Curves�>�CV�Curve (Vèrtexs de control).

Convé ressenyar que en aquest tipus de corbes els punts que es generen no

són sobre la corba sinó fora de la corba, de manera que formen una gelosia de

control on cada punt exerceix una influència (pes) sobre la corba en relació

amb els altres punts. En l'altre tipus de corbes Nurbs, Point�Curve, els que es

generen són sobre la corba, amb la qual cosa es controla més bé la trajectòria de

creació. Tanmateix, posteriorment és més laboriós modificar-la. En qualsevol

cas, tant amb un tipus com amb l'altre es pot obtenir el mateix resultat.

Les persianes disponibles Name�and�Color, Keyboard�Entry i Create�CV�Cur-

ve són similars a les que ja coneixem per a altres objectes. En tot cas la inter-

polació (els punts que internament tindran els trams corbs entre punt i punt

que hi introduïm) la podem deixar a Adaptive, per a la qual cosa el programa

elegeix el nombre més adequat.

També és possible fer la forma amb splines, de manera que tindrem la possi-

bilitat d'utilitzar formes prèvies com Circle, ja que posteriorment sempre es

pot transformar el resultat en una corba Nurbs.
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Introduïm punts al visor Top fins a tancar la forma (també poden ser ober-

tes). No ens hem de preocupar perquè la forma no ens quedi exactament com

desitgem, ja que és possible editar-la immediatament des del tauler de coman-

daments Modify sense necessitat d'incorporar-hi cap modificador.

Figura 129

2)�Accés�a�l'edició�de�la�forma

Amb la forma seleccionada, ens dirigim al tauler de comandaments Modify,

amb la qual cosa ens apareixen les diferents persianes disponibles, entre les

quals, Modifier�List.

Entre les opcions disponibles en el nivell d'objecte, tenim la possibilitat de

Create�Curves, Create�Points, etc. Des d'aquí també es poden crear corbes,

amb la particularitat que es converteixen en corbes dependents de la corba

inicial amb què entrem al tauler (la forma creada Curve01).

La resta d'opcions bàsiques inclouen la possibilitat d'associar (Attach), impor-

tar (Import) altres objectes Nurbs, la forma en què es representaran als visors

o que es representin amb un determinat gruix en la representació (Rendering)

o la coneguda Interpolation.

La icona que hi ha a la persiana General (Nurbs Creation Toolbox) té les ma-

teixes opcions que les persianes Create�Points, Create�Curves o Create�Sur-

faces, encara que per mitjà d'icones.
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Figura 130

3)�Modificar�la�posició�dels�punts�de�la�forma

Com que el que desitgem, en principi, és modificar els punts de la forma com

vulguem, s'ha d'entrar al nivell de subobjecte Curve�CV, amb la qual cosa

s'observen al visor els punts de control amb la gelosia que tenen i s'obren les

opcions disponibles en aquest nivell. No comentarem totes les opcions, sinó

aquelles que utilitzarem i que són més interessants.

A la persiana VC, a Selection fem clic al botó d'un sol vèrtex de control (Single

CV) i, d'aquesta manera, amb l'eina Select�and�Move, movem els punts fins

a deixar la forma com desitgem. Hem d'observar que cada vèrtex que selecci-

onem té un nom que apareix numerat entre parèntesis (pot ser que no coin-

cideixin amb els de la figura) i al seu torn exerceix una influència d'atracció

sobre la corba que és quantificada pel Weight, valor que podem variar com

ens sembli. La forma ha de quedar aproximadament com la que es mostra a

la figura 131.
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Figura 131

4)�Canviar�la�posició�del�punt�Primer

Algunes corbes, entre les quals hi ha les Nurbs, tenen un Primer punt signifi-

catiu que es denomina First i que hem usat en la pràctica anterior del cigonyal.

Correspon al punt en què hem començat a traçar la corba. És possible canvi-

ar aquest punt First a qualsevol altra posició entrant al nivell de subobjecte

Curve, a la persiana Curve�Common (vegeu la figura 132).
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Figura 132

5)�Crear�una�forma�paral·lela

Seguidament crearem una corba paral·lela a la que hem creat, però cap al seu

interior.

Per a accedir a l'ordre Offset, hem d'anar al nivell superior de l'objecte Nurbs.

Per a això, fem clic a NURBS�Curve (tot això sense sortir del tauler Modify)

i, a la persiana de Create�Curves, en l'apartat Dependent�Curves, hi tenim

l'ordre en qüestió. Després de fer clic al botó Offset, arrosseguem al visor, a

partir de la corba original cap al seu interior, i veurem de manera interactiva la

corba nova que es crea, o apliquem un valor al camp Offset per a tocar després

la corba amb el ratolí al visor. El color verd nou és per a indicar-nos que la

corba nova és dependent.
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Figura 133

6)�Fer�independent�la�forma�paral·lela�creada

La nostra pròxima intenció és desplaçar algunes unitats la corba nova en la

direcció Z, però el cas és que com que és dependent es desplaçaria juntament

amb l'original, per la qual cosa primer cal fer-la independent. Per a això entrem

al nivell de subobjecte Curve, a la persiana Curve�Common, i fem clic a un

dels botons de Selection, per trams o completa (en el nostre cas tant és un

botó com l'altre ja que la corba només té un tram). Després seleccionem la

corba desfasada (la que es va crear amb l'Offset) al visor Top, amb la qual cosa

es posa de color vermell. A continuació fem clic al botó Make�Independent.

7)�Moure�la�forma�paral·lela

Ara, en la situació en què ens trobem amb la corba seleccionada i en el nivell

de subobjecte Curve, ja és possible fer el moviment de la corba interior amb

l'eina Select�and�Move. Es recomana usar el visor Front i un sistema de coor-

denades Screen per a desplaçar en direcció Y. A la figura 134 s'han desplaçat

20 unitats de mostra, però pot ser que no siguin les adequades a les dimensions

particulars de cadascuna ja que en aquesta pràctica no s'utilitzen dimensions

específiques.
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Figura 134

8)�Com�s'ha�de�generar�la�superfície�lateral�de�la�sola

Hem pensat generar la superfície de la sola de la sabatilla com una superfície

d'escombratge de dues guies, que és una de les possibilitats que ofereix el pro-

grama. Aquest tipus de superfície necessita dues corbes que actuïn com a guies,

que són les dues corbes que hem fet fins ara, i una altra corba més que actuï

com a secció per a l'escombratge.

La corba de secció ha de tenir els extrems sobre els primers punts First de les

corbes de camí (vegeu la figura 135). En definitiva, la superfície es comença a

generar a partir dels punts First de les dues corbes.

Figura 135
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9)�Utilitzar�els�ajustos�3D�per�a�punts�de�corbes�Nurbs

Utilitzem el commutador d'ajustos 3D (Snaps�Toggle), de manera que situem

el ratolí a sobre de la icona i premem el botó dret per a accedir a la finestra Grid

and�Snap�Settings. Després obrim la persiana per a seleccionar NURBS ja que

per defecte apareix Standard, i entre els diversos tipus d'ajustos, marquem la

casella Curve�End. Tanquem la finestra i activem el commutador 3.

10)�Crear�la�corba�que�actua�com�a�secció

Per a crear la corba, passem al nivell de l'objecte NURBS�Curve (si és que encara

no hi som), i a la persiana Create�Curves elegim Point�Curve per a variar

respecte de l'anterior, que era CV Curve. A continuació i des del visor Left amb

l'ajust 3D activat (en passar per les corbes veurem els símbols dels ajustos), fem

la corba per dos punts, des del primer punt d'una corba fins a l'altre primer

punt de l'altra (amb el botó dret del ratolí acabem l'ordre).

11)�Afegir�punts�a�la�corba�secció

Posarem més punts a la corba per a controlar-ne després més bé la forma. En

el nivell de subobjecte Curve, seleccionem la corba al visor i fem clic al botó

Make�Fit (Crear ajust). Surt una finestra per a ajustar el Number�of�Points i

indiquem en el camp 4 punts.

Figura 136

12)�Moure�els�punts�afegits�a�la�corba�secció�per�a�donar-hi�forma

Ara per a moure els punts creats, hem d'anar al nivell de subobjecte Point,

elegir el tipus de Selecction per Single�Point, que normalment hi és per de-

fecte. Al visor Left i amb l'eina Select�and�Mover activada, movem els punts
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intermedis fins a les posicions desitjades, aproximadament les que s'observen

a la figura 137. Per a moure's amb comoditat és necessari desactivar el com-

mutador d'ajust 3D.

Figura 137

13)�Crear�la�superfície�lateral�de�la�sola�de�la�sabatilla

Sortim del subobjecte Point i ens situem al nivell de l'objecte NURBS�Curve

i tanquem totes les pestanyes obertes que tenen el signe –, fins que vegem la

pestanya de Create�Surfaces, que obrim i elegim l'opció 2-Rail.

Com s'observa a la figura 138, s'obre una persiana nova a continuació de

l'anterior a la part inferior: 2-Rail�Sweep�Surface. Per defecte aquesta persiana

queda amagada i l'hem d'aixecar per a visualitzar-la.

A qualsevol visor (per exemple, el Perspective) toquem amb el ratolí les cor-

bes: primer la corba més baixa, que és sobre la quadrícula, després la més alta i

finalment la que les uneix i que actua de secció. Veiem que les corbes selecci-

onades s'afegeixen a la llista en els camps corresponents de què disposa l'opció

2-Rails: Rail�Curves i Section�Curves.

En aquest procés les corbes es posen provisionalment de color blau i una línia

de traços ens mostra la connexió amb les altres corbes. El procés és immediat,

però quan hi ha més d'una corba de secció convé desactivar la casella Display

While�Creating perquè el resultat es mostri en fer clic amb el botó dret del

ratolí.
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Figura 138

14)�Controlar�la�visibilitat�de�la�superfície�creada

És possible que la superfície generada es mostri de manera incompleta com

a la figura 138, per la direcció de les normals respecte a la direcció de visua-

lització a cada visor. Per a veure-la completa al visor, hem d'anar al tauler de

comandaments Display i obrir la persiana Display�Properties i desactivar la

casella de cara oculta (Backface�Cull).

Figura 139

15)�Crear�la�superfície�de�la�sola�de�la�sabatilla

Completarem la sola de la sabatilla tancant la part inferior. Per a això, tornem

al tauler de comandaments Modify, a l'objecte NURBS�Curve obrim la persi-

ana Create�Surfaces, fem clic al botó Cup i toquem al visor la corba inicial

inferior CV�Curve01.
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Figura 140

16)�Anomenar�la�superfície�creada

Posarem el nom de Sola a la superfície i si volem fins i tot el d'un color per a

distingir-la adequadament de les altres superfícies que generarem.

5.3. Fer la puntera

1)�Planificar�la�creació�de�les�superfícies�de�la�puntera

El pas següent és generar la puntera de la sabatilla com una superfície nova.

Per a això, utilitzem una còpia de la corba superior de la sola, que trossegem en

els trams que ens interessin i que posteriorment utilitzarem juntament amb

dues corbes més que haurem de generar.

2)�Copiar�i�dissociar�la�corba�paral·lela�de�la�superfície�de�la�sola

Començarem per la còpia. Per a això, amb la Sola seleccionada (Curve01 si és

que encara no n'hem canviat el nom) i al tauler de comandaments Modify,

entrem al nivell de subobjecte Curve, amb un dels dos botons de Selection

activats. Amb el ratolí seleccionem al visor la corba superior que té el nom

Offset�Curve01, que es posa de color vermell per a indicar que està seleccio-

nada. A continuació fem clic al botó Detach, que hi ha en aquest nivell, amb

la casella Copy activada. Això genera una corba nova que denominem Corba

capdavantera (el programa hi assigna un nom per defecte).
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Figura 141

3)�Seleccionar�i�editar�la�corba�copiada�per�a�dividir-la�en�trams

Sortim del subobjecte Curve i seleccionem la corba nova. Per a això es pot

teclejar la lletra H perquè surti la finestra de selecció d'objectes i dins de la

llista seleccionem la Corba�capdavantera, o sortim del tauler de Modify on

ens trobem i seleccionem amb les eines de seleccionar o amb l'eina Select�by

Name. Amb la corba nova seleccionada obrim una altra vegada el tauler de

comandaments Modify per a editar-la.

En el nivell de subobjecte, seleccionem Curve i premem el botó Break. A con-

tinuació, al visor Top indiquem amb el ratolí el punt de ruptura de la corba.

En apropar-nos a la corba canvia a color blau i un quadrat petit ens indica el

punt en què tallem la corba.

Amb el botó Break activat, continuem marcant punts de ruptura. Cada punt

de ruptura, una vegada és definitiu, s'indica mitjançant un quadrat petit de

color verd. Dividim la corba aproximadament com s'indica a la figura 142,

utilitzant tres punts de ruptura.

Figura 142

Nota

En qualsevol moment es pot
transformar un objecte NURBS
Curve en una NURBS�Surface,
sense que això alteri els nivells
inferiors de subobjecte (a ma-
nera d'exemple s'ha fet a la fi-
gura 141).
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4)�Crear�una�corba�nova�entre�trams�de�l'anterior

A continuació fem una corba nova que vagi d'un extrem (punt 1) del primer

tram fins a l'altre extrem (punt 3) de l'últim tram de corba de la puntera. Això

ja ho hem fet anteriorment: cal anar al nivell d'objecte NURBS�Surface, desac-

tivant el botó del subobjecte Curve, i crear, a la persiana Create�Curves, una

Point�Curve (o una CV�Curve). Després, al visor Top i amb els ajustos activats

(Snaps�Toggle�3D) a Curve�End, s'han de marcar amb el ratolí els punts 1 i

3 indicats.

5)�Afegir�punts�a�la�corba�creada

Hi ha dues maneres d'afegir alguns punts més a la corba creada. Una d'aquestes

maneres consisteix, en el nivell de subobjecte Curve, a seleccionar la corba i

activar el botó Make�Fit, per a indicar després el nombre de punts que desit-

gem (això produeix punts uniformement repartits). L'altra manera consisteix

a passar al nivell de subobjecte Point i activar el botó Refine, i a continuació,

amb el ratolí al visor, en passar per sobre de la corba hi podem introduir els

punts que desitgem. Utilitzant qualsevol dels dos mètodes introduïm 4 punts

en total.

6)�Moure�els�punts�per�a�donar�la�forma�desitjada�a�la�corba

A continuació, en el nivell de subobjecte Point podem seleccionar punt per

punt de la corba, i amb l'eina Select�and�Move, al visor Front, moure'ls fins a

deixar-los aproximadament com s'indica a la figura 143.

Figura 143

7)�Dividir�la�corba�en�dos�trams
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Utilitzem l'extrem més alt de la corba generada, per a dividir-la en dues amb

l'opció Break. Ara ja tenim 4 corbes per a generar la puntera.

8)�Crear�una�corba�nova,�afegir-hi�punts�i�moure'ls

Creem una altra corba, la cinquena, amb l'objectiu d'aconseguir un control

més gran de la superfície.

Per a fer la corba nova seguim el mateix procés anterior de Create�Curves,

entre punts finals de les corbes, de manera que s'ha d'activar el Commutador

ajust 3D (Snaps�Toggle) a NURBS del tipus Curve�End.

A continuació, al visor Left, introduïm punts (6 en total) amb l'opció Refine o

Make�Fit, per a moure'ls després d'un en un (excepte els extrems) fins a obtenir

la forma que es mostra a la figura 144.

Figura 144

9)�Crear�la�meitat�de�la�superfície�de�la�puntera

Com en el punt 13 de l'apartat anterior, ens situem al nivell d'objecte NURBS

Curve, tanquem totes les pestanyes obertes, obrim Create�Surfaces i en aquest

cas elegim l'opció N�Blend.

També es pot utilitzar a la persiana General la icona NURBS�Creation�Tool-

box, i elegir la icona N�Blend corresponent per a generar una superfície de

mescla multilateral que genera una superfície envoltada de tres o quatre cor-

bes.
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Perquè les superfícies Nurbs generades mitjançant el comandament N�Blend

no causin problemes, cal assegurar-se que les corbes generadores es toquin

dels extrems, i formin així un conjunt tancat. En el nostre exemple hi ha tres

corbes unides pels extrems.

Per a completar la superfície n'hi ha prou d'indicar amb el ratolí, al visor, qui-

nes són les arestes entre les quals volem que llanci la superfície (figura 145),

seguint l'ordre indicat. Amb el botó de la dreta del ratolí s'acaba l'ordre.

Figura 145

10)�Crear�l'altra�meitat�de�la�superfície�de�la�puntera

Torneu a activar el botó N�Blend per a generar una altra superfície amb les

tres corbes restants (la corba central la utilitzen les dues superfícies). Convé fer

atenció a l'ordre amb què s'uneixen les corbes ja que afecta el resultat.

Figura 146

11)�Assignar�nom�i�color�a�la�superfície�creada
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Finalment anomenem el conjunt de superfícies creades Puntera, i hi apliquem

el mateix color que a la sola si ens interessa.

5.4. Fer el taló

1)�Planificació

El pas següent consisteix a generar les superfícies del taló. Per a això generem

primer les corbes necessàries, aprofitant-ne algunes que ja existeixen, i després

la superfície mitjançant l'ús d'algun dels tipus de generació de què disposa el

programa.

2)�Dividir�la�corba�desfasada�Offset�de�la�puntera�en�més�trams

L'objecte NURBS Puntera té associada la corba desfasada Offset, que dividim

en diversos trams. Ara el que fem és dividir-la en més trossos per la zona del

taló.

Per tant, seleccionem l'objecte Puntera i obrim el tauler de comandaments

Modify i accedim al nivell de subobjecte Curve. Elegim el botó de Selection

per trams (Single�Curve) i al visor Top seleccionem el tros de corba que passa

per la zona del taló; seguidament activem el botó Break que hi ha en aquest

nivell i en aquest visor marquem 3 punts de ruptura com els que es mostren

a la figura 147.

Figura 147

3)�Dissociar�i�copiar�els�trams�creats
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A continuació, fem una còpia dels dos trams del taló. Per a això desactivem

el botó Break, i seleccionem una de les corbes, que canvia a color vermell. A

continuació, en el mateix nivell activem el botó Detach amb la casella Copy

marcada i posem a la corba el nom de Taló�1.

Fem una altra còpia amb Detach de la corba del taló de l'altre costat, que

l'anomenem Taló�2.

Figura 148

4)�Associar�els�dos�trams

Sortim del nivell de subobjecte Curve i a continuació seleccionem la corba

Taló�1, prement la tecla H per a accedir a la finestra de seleccionar objectes

per nom i elegint la corba Taló�1 a la llista. Després ens dirigim al tauler de

comandaments Modify i activem el botó Attach per a seleccionar, en un visor,

la corba Taló�2, que desapareix de la llista com a objecte independent i que

ara forma part del Taló 1.
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Figura 149

5)�Desplaçar�trams�de�corba

Seguidament, al visor Front, amb Select�and�Move, desplacem l'objecte Taló

1 (que inclou les dues corbes associades) unes quantes unitats en direcció Y de

View (Z absoluta), com s'observa a la figura 150.

Figura 150

6)�Crear�les�corbes�inferiors�del�taló

Per a obtenir les corbes inferiors que ens han de servir per a configurar el taló

juntament amb les dues últimes creades seleccionem una altra vegada la Pun-

tera i en el nivell de subobjecte Curve i l'opció Break toquem els punts 1 i 2

que es mostren a la figura 151.
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A continuació, utilitzem l'opció Join i toquem les corbes per a empalmar

aquests dos trossos petits a les corbes posteriors del taló com a la figura 151.

Figura 151

7)�Dissociar�les�corbes�anteriors

Com que aquestes corbes ja no les necessitem per a la puntera, les extraiem

d'aquest objecte mitjançant l'opció Detach (sense l'opció Copy activada) i les

anomenem Taló�3 i Taló�4.

Figura 152

8)�Associar�les�corbes�al�conjunt�de�corbes�del�taló

Sortim del nivell de subobjecte Curve i a continuació seleccionem l'objecte

Taló�1. El millor és prémer la tecla H per a accedir a la finestra de seleccionar

objectes i elegir Taló�1 de la llista. Després ens dirigim al tauler de comanda-

ments Modify i aprofitem per a reanomenar-lo Taló. Activem el botó Attach

per a afegir-hi Taló�3 i Taló�4. Perquè resulti més fàcil la selecció, podem usar

la tecla H per a seleccionar els objectes.

En aquest moment tenim un sol objecte Taló que inclou les quatre corbes.
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Figura 153

9)�Crear�corbes�noves

El pas següent és crear una corba nova que vagi des de l'extrem d'una de les

corbes superiors fins a l'extrem d'una de les corbes inferiors.

Com en els casos anteriors, amb el Taló seleccionat utilitzem l'opció Create

Curves, amb els ajustos activats Snaps�Toggle�3D a Curve�End per a corbes

Nurbs. En un visor en què es vegin bé les corbes, com per exemple el visor de

Perspective, fem clic amb el ratolí quan en passar sobre les corbes aparegui el

símbol corresponent a l'ajust, i mentrestant controlem a la resta de visors que

els punts són els desitjats. Creem les corbes Taló�5�i�Taló�6.

Després, en el nivell de subobjecte Point utilitzem el botó Refine per a intro-

duir tres punts més en les corbes creades.

Figura 154

10)�Moure�els�punts�afegits

El pas següent és moure els punts creats amb l'eina Select�and�Move al visor

Left, per a donar a la corba Taló�5 la forma desitjada, i després moure'ls al

visor Front. Amb això la corba deixa de ser plana.
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Figura 155

Repetim el procés anterior per a modificar l'altra corba Taló�6 amb una for-

ma similar. Podíem no haver creat inicialment el Taló 6 i ara crear una corba

simètrica, tenint controlat l'eix de simetria.

Figura 156

11)�Crear�una�altra�corba�nova

Seguim el mateix procés descrit anteriorment, fins a obtenir la corba Taló�7

amb la forma i la posició que es veu a la figura 157. Ja hem de ser capaços de

pensar que el visor més adequat és el Left.



© FUOC • PID_00165824 131 Activitats: modelatge

Figura 157

12)�Crear�la�superfície�final�del�taló�i�assignar-hi�un�nom�i�un�color

Seguidament a la persiana Create�Surfaces elegim el tipus N�Blend, que ja

hem usat a la puntera, que és el que ens ofereix més bon resultat d'acord amb

la superfície que desitgem aconseguir. A qualsevol visor que es vegin bé les

corbes, seleccionem de manera ordenada amb el ratolí les quatre corbes d'un

costat del taló per a acabar amb el botó de la dreta del ratolí i que es generi la

superfície. Repetim l'operació amb les altres quatre corbes on el Taló 7 és comú

a les dues superfícies, per a obtenir la superfície de l'altre costat que completa

el taló.

Figura 158

Acabem denominant Taló (si és que encara no ho havíem fet) el conjunt de

les dues superfícies creades i hi donem un color de malla més adequat.
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5.5. Fer l'empenya

1)�Planificació

El pròxim pas té com a objectiu generar les dues superfícies que han de cons-

tituir l'empenya de la sabatilla, per a retallar després una part en forma de ra-

nura de cadascuna de les superfícies a la zona dels cordons. També s'han de

fer els forats per a passar-hi els cordons.

D'entrada, generem algunes corbes aprofitant-ne algunes d'existents als objec-

tes Nurbs�Puntera i Taló. Després de retocar-les, i juntament amb un parell de

corbes noves que generarem, les utilitzem com a arestes de superfícies multi-

laterals, que són les que s'adapten més bé a gairebé tota la sabatilla. En defini-

tiva, es tracta d'un procés que es torna a repetir, per la qual cosa no és neces-

sari descriure'l en detall, llevat de la part corresponent a les corbes noves i la

manera de manipular-les.

2)�Crear�una�corba�nova

Comencem fent una corba nova, que inicialment és una línia recta que va

d'un extrem a l'altre de la corba superior del taló. Aquesta corba, que anome-

nem Empenya, es pot fer des del tauler de comandaments Create > Shapes >

NURBS�Curves�>�Point�Curve. La corba la podem traçar en un visor a partir

dels extrems de les altres corbes existents, de manera que és necessari activar el

commutador d'ajusts Snaps�Toggle�3D, prèviament ajustat per a corbes Nurbs

a la casella Curve�End.
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Figura 159

3)�Modificar�la�corba,�afegint-hi�punts,�desplaçar-los�i�dividir-la�en�dos

trams

Afegim uns quants punts a la corba, per a la qual cosa entrem al tauler de

comandaments Modify i en el nivell de subobjecte Curve, amb l'opció Make

Fit, o en el nivell de subobjecte Point, amb l'opció Refine.

A continuació, en el nivell de subobjecte Point, movem els punts amb l'eina

Move utilitzant els diferents visors i les restriccions a eixos si convé, fins a

deixar la corba com es veu a la figura 160.

Dividim la corba en dues parts, aproximadament pel punt mig, mitjançant un

punt de ruptura creat amb l'opció Break disponible en el nivell de subobjecte

Curve.
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Figura 160

4)�Crear�una�corba�nova,�afegir-hi�punts�i�moure'ls�per�a�donar-hi�la�forma

desitjada

Seguidament creem una altra corba que vagi des del punt de ruptura creat a

la corba anterior fins al punt final de la corba de la puntera com s'indica a la

figura 161. És necessari utilitzar el commutador a ajustos 3D.

Figura 161

El pas següent és donar la forma que desitgem a la corba creada, per a la qual

cosa s'hi han d'afegir alguns punts i després desplaçar-los, operacions que ja

hem descrit diverses vegades.

El resultat s'ha d'assemblar al que hem exposat a la figura 162.
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Figura 162

5)�Copiar�desassociant�amb�Detach�algunes�corbes�de�la�superfície�de�la

puntera,�del�taló�i�de�la�sola,�per�a�associar-los�amb�Attach�al�conjunt�de

corbes�de�l'empenya

L'última corba creada té un extrem a la unió de dos trams de corba pertanyents

a l'objecte Puntera. Necessitem aquests trams, de manera que n'hem de fer una

còpia de cadascun per a associar-los després, com a objectes nous, al conjunt

de corbes que creem en aquest moment.

Comencem seleccionant l'objecte Puntera i anem al tauler de comandaments

Modify en el nivell de Curve. En primer lloc, seleccionem amb el ratolí, en un

visor, una de les corbes superiors, per a fer clic després al botó Detach, amb la

casella Copy activada. Anomenem la corba nova Empenya�4.

Fem el mateix procés amb l'altra corba i l'anomenem Empenya�5.

Figura 163

També fem còpies dels trams de corba que s'uneixen amb les anteriors pels

extrems, i les anomenem Empenya�6 i Empenya�7.
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Figura 164

A continuació, desseleccionem l'objecte Puntera per a seleccionar l'objecte

Taló, ja que en aquest objecte hi ha un altre parell de corbes que necessitem. De

la mateixa manera que abans, utilitzem Detach amb Copy d'aquestes corbes,

i les anomenem Empenya�8 i Empenya�9.

Figura 165

6)�Associar�el�conjunt�de�corbes�de�l'empenya

Perquè totes les corbes integrin un mateix objecte seleccionem l'objecte Em-

penya i al tauler de comandaments Modify i a la persiana General activem

el botó Attach�Multiple per a elegir totes les corbes que formaran el conjunt

Empenya.
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Figura 166

7)�Unir�algunes�corbes

Com que la superfície multilateral només admet fins a quatre corbes, i en

aquest moment disposem de cinc corbes per cada costat de l'empenya perquè

actuïn com a arestes, unim dues corbes d'un costat i dues corbes de l'altre cos-

tat. Per a això accedim al nivell de subobjecte Curve, en què tenim el botó

Join, que activem. Després, als visors unim les corbes amb el ratolí.

Figura 167

8)�Crear�les�superfícies�de�l'empenya
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A continuació a la persiana Create�Surfaces, en l'apartat Dependent�Surfaces,

activem el botó N�Blend, que ja coneixem. En un visor, de manera ordenada

seleccionem amb el ratolí les corbes que han d'actuar com a arestes de la su-

perfície. Primer les d'un costat de l'empenya i després les de l'altre costat (s'ha

d'activar Flip�Normals, si és necessari).

Figura 168

9)�Crear�una�corba�per�a�retallar�les�superfícies�de�l'empenya

El pas següent consisteix a crear una corba en forma de ranura que utilitzarem

per a retallar les superfícies de l'empenya. Aquesta corba la generem com al

començament de la pràctica, des del tauler de comandaments Create > Shapes

> NURBS�Curves > CV�Curve, traçant-la amb el ratolí al visor Top amb la

forma que es veu a la figura 169. La denominem Corba�retall.
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Figura 169

10)�Associar� la�corba�nova�creada� i�projectar-la� sobre� les� superfícies�de

l'empenya

Hem de situar la corba creada, que ara és a la quadrícula del visor Top, a la

superfície de l'empenya perquè la pugui retallar. Això s'aconsegueix associant

la corba a la superfície i després projectant-la-hi.

Comencem seleccionant l'objecte Nurbs�Empenya i al tauler de comanda-

ments Modify activem el botó Attach de la persiana General. Amb el ratolí

seleccionem la Corba�retall per a associar-la.

A continuació obrim la persiana Create�Curves i activem el botó Vector�Proj1.

Al visor Top, amb el ratolí, primer seleccionem la Corba�retall i després una de

les dues superfícies de l'empenya (mentre se seleccionen els objectes es mos-

tren de color blau i una línia de traços indica l'enllaç). Després de les operaci-

ons es dibuixa una corba nova just sobre la superfície, que és l'encarregada de

fer el retall. A la figura 170, s'aprecia aquesta operació per a la superfície dreta

de l'empenya. Com que tenim dues superfícies a l'empenya hem de repetir

aquesta operació per a la part esquerra.

(1)El comandament Vector�Proj.
projecta la corba sobre la superfí-
cie desitjada en la direcció de visu-
alització; per això el visor sobre el
qual s'ha d'aplicar ha de ser en el
Top.
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Figura 170

11)�Retallar�amb�la�corba�projectada

Perquè la corba projectada retalli a les superfícies de l'empenya, és necessari

anar al nivell de subobjecte Curve, i seleccionar la corba a qualsevol visor, de

manera que hi apareix una persiana nova anomenada Vector�Projected�Cur-

ve, on cal marcar la casella Trim i segurament també la casella Flip�Trim, que

és la que permet veure una part o l'altra del retall. També és possible activar la

casella Trim immediatament després de crear la corba projectada a la persiana

que apareix després de crear-la.
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Figura 171

12)�Crear�un�cercle�com�a�spline�i�transformar-lo�en�corba�Nurbs

El pas següent és fer els forats per a passar-hi els cordons de la sabatilla.

Per a això des del tauler de comandaments Create > Shapes > Splines > Circle

i al visor Top tracem un cercle petit. Després, transformem la spline creada en

una corba Nurbs. Per a això, amb el Circle01 seleccionat ens dirigim al tauler

de comandaments Modify i, a la finestra que s'obre en prémer el botó dret,

elegim Convert�to�NURBS.
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Figura 172

13)�Crear�còpies�del�cercle�Nurbs�i�desplaçar-les

Una vegada el cercle ha estat transformat en una corba Nurbs, utilitzem el

comandament Tools > Array de la barra d'eines per a generar una filera de 5

elements. Després posicionem la filera convenientment (desplaçant-la i fent-la

rotar) per a fer-ne després una còpia, i separar-la prou perquè els forats no

coincideixin amb la ranura central (ho podem fer pitjant la tecla Majúscules

alhora que usem el comandament Select�and�Move).

Figura 173
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14)�Associar�el�conjunt�de�cercles�a�les�superfícies�de�l'empenya,�projectar-

los�i�retallar-hi

El pas següent consisteix a seleccionar l'objecte Nurbs�Empenya per a asso-

ciar-hi el conjunt de cercles creats. Una vegada associats, des de la persiana

Create�Curves utilitzem una altra vegada el comandament Vector�Proj. Re-

cordeu que per a projectar una corba vectorial s'ha de fer sobre la superfície

desitjada en la direcció de visualització. Per això el visor sobre el qual es fan

les operacions ha de ser el Top.

Figura 174

Fem el mateix procés anterior amb cada cercle, activant la casella Trim i la

casella Flip�Trim si és necessari. Recordem que si es fa de manera immediata,

després no és necessari anar al nivell de subobjecte Curve per a activar les

caselles.

D'un en un sorgeixen els retalls com desitgem.
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Figura 175

15)�Millorar�la�forma�dels�retalls�dels�cercles

Com es veu a la figura 176, els forats més elevats perden la forma circular i

semblen el·lipses deformades. Perquè no hi hagi aquesta deformació, el pla del

cercle s'ha de situar tan paral·lel a la superfície com es pugui o almenys a la

zona de la superfície en què es produeix la projecció.

Figura 176

Per a millorar l'aspecte dels cercles projectats que surten deformats, podem fer

rotar de manera convenient el cercle original.

Com que aquesta operació és interactiva, en fer Select�and�Rotate al cercle,

es veu al visor el resultat. Això permet controlar la deformació de la projecció

visualment, encara que requereix una mica d'habilitat ja que és possible que
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calgui fer rotar una mica en els tres eixos. D'altra banda, l'operació interactiva

necessita un temps mínim d'espera, que es pot millorar si provisionalment

ocultem la resta d'objectes implicats, usant des del tauler de comandaments

Display la persiana Hide�by�Name. Ho podem fer amb els objectes que es

poden ocultar, com Sola, Puntera i Taló, per a facilitar la visualització. També

tenim accés a la persiana d'ocultar objectes, fent clic amb el botó dret del ratolí

a qualsevol zona del visor que no tingui objectes o amb un objecte seleccionat.

Figura 177

Hi ha altres mètodes que també podem utilitzar per a corregir el problema

de les deformacions, com per exemple dibuixar corbes directament sobre la

superfície mitjançant el botó Point�on�Surf o VC�on�Surf, a la persiana de

Create�Curves. Fins i tot podem usar operacions booleanes de la superfície

contra petits cilindres disposats espacialment de manera convenient perquè

la sostracció generi el forat desitjat.

Una vegada fets els retalls si ho desitgem podem ocultar els cercles utilitzats

perquè no molesti visualitzar-los.

Figura 178
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5.6. Modificar la forma del taló

Finalment, per a completar la panoràmica oferta fins ara respecte al modelatge

amb corbes Nurbs, farem un retoc petit i fàcil de la superfície del taló, modi-

ficant la posició d'alguns punts de les corbes que el componen.

Seleccionem l'objecte Nurbs�Taló i, entrant al tauler de comandaments Mo-

dify en el nivell de subobjecte Curve�CV (o en el nivell de subobjecte Point

si hi ha alguna Corba de punts), després en un visor, per exemple Left, selec-

cionem diversos punts alhora (els punts extrems pels quals s'uneixen les cor-

bes) i amb l'eina Move els movem i els elevem una mica. Si és necessari els

desplacem en diferents visors fins a aconseguir el resultat que volem. Tan aviat

com modifiquem els punts, la superfície s'adapta a la nova posició i se'n pot

veure el resultat.

Figura 179

5.7. Aspecte final

A la figura 180, es veu una possible sabatilla, on s'han modificat els colors.
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Figura 180

5.8. Suggeriments

Malgrat que acabem en aquest punt la pràctica, s'ha d'esmentar que l'aspecte

de la sabatilla es pot millorar molt si hi incloem més elements, com per exem-

ple situar als forats toroides petits que simulin els traus, modelar els cordons

com un objecte sollevat, simular costures o pegats embellidors, modelar una

nansa posterior que faci d'agafador al taló, fer-hi forats de respiració late-

rals, modelar la llengüeta interior de la sabatilla. Finalment l'aspecte realista

s'aconsegueix incloent-hi un material amb les textures adequades (tela amb

aspecte de desgast per l'ús o les taques amb màscares, etc.), i s'ha de recordar

que en les corbes Nurbs posseeixen un controlador específic de la textura.
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