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1. Primers passos

1.1. Introducció

Els materials aporten més realisme a les escenes i descriuen com reflec-

teixen o transmeten la llum els objectes.

Com s'ha vist en la part teòrica de l'assignatura, les propietats dels materials

funcionen conjuntament amb les propietats de la llum, i l'ombreig o la repre-

sentació (renderització), de manera que les combinen totes dues per a simular

l'aspecte que tindria l'objecte en el món real. També succeeix així en la reali-

tat; segur que alguna vegada us ha passat que heu comprat una peça de vestir

d'un cert color i després a la claror del sol es veu d'un color diferent. Això és

així perquè el color dels objectes no és més que el color dels rajos de llum que

aquest no ha absorbit, els que ha reflectit, i per tant si il·luminem un objec-

te amb una font de llum que no és completament blanca (que no produeix

ones en tot l'espectre visible per l'ull humà) no podem saber de quin color és

realment l'objecte.

Per exemple, suposem un objecte taronja. Si l'il·luminem amb una bombeta

que no produeix llum groga, es veurà vermell, i si l'il·luminem amb una bom-

beta que no produeix llum vermella, es veurà groc, i si el posem al sol, es veurà

taronja. De la mateixa manera, si tenim un objecte que és completament ver-

mell i l'il·luminem amb una font de llum que no produeix ones amb la longi-

tud d'ona del color vermell, el veurem de color negre.

Per tant, uns materials molt ben definits però amb mala il·luminació no pro-

duirien sensació de realitat.

Els materials s'assignen a objectes simples o al conjunt d'objectes que formen

una selecció, per la qual cosa una mateixa escena pot contenir molts materials

diferents.

1.2. L'editor de materials

En 3ds Max, els materials es creen usant un quadre de diàleg anomenat Ma-

terial�Editor, al qual es pot accedir des de la icona  de la barra d'eines.
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En el quadre de diàleg hi ha una barra d'eines, des d'on es poden fer algunes

de les operacions més usuals:

•
 Els materials es poden guardar en biblioteques per a recupe-

rar-los més tard i usar-los en altres escenes.

•
 Els materials es poden assignar a objectes, modificats i actu-

alitzats a l'escena.

•
 Es pot navegar per l'estructura del material.

•
 Es poden definir ID d'efectes especials de postprocés per als mate-

rials.

•
 Es pot activar la representació de mapes als visors.
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Figura 1

1.3. El visor de materials/mapes (Material / Map Browser)

Aquesta és l'eina principal d'administració de materials.

Amb aquesta eina podem accedir als materials i mapes d'una biblioteca

que sigui en disc, de l'escena, d'una selecció d'objectes, de les ranures de

l'editor de materials, i també veure l'estructura dels materials, que pot

arribar a ser molt complexa. Podem accedir, també, als tipus de mapes i

materials de 3ds Max, per a crear-ne un de nou en l'editor de materials.
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Podem accedir a aquest visor des de la barra de menús, en el menú Rendering,

o bé des del botó Get�Material� .

Si tenim seleccionada una ranura del Material�Editor i fem doble clic a un

mapa o material del visor de materials/mapes, aquest passa a la ranura selec-

cionada per a editar-lo o assignar-lo a un objecte, o bé per a començar un ma-

terial nou si en la secció Browse�From hem seleccionat New.

Observeu que si en la secció Browse�From seleccionem Mtl�Library (Biblioteca

materials) apareix una secció nova, File, que permet obrir biblioteques noves,

guardar la biblioteca activa o fusionar diverses biblioteques de materials.

1.4. Tipus de materials en 3ds Max

Els materials es poden dividir en quatre grans categories:

• Materials bàsics.

• Materials mapats.

• Materials compostos.

• Materials mat/ombra.

1)�Els�materials�bàsics

Aquests materials donen un únic color uniforme a un objecte, però un únic

color reflecteix molts colors (tonalitats del mateix color) segons la il·luminació

que rep; per aquesta raó en 3ds Max aquest tipus de materials es defineixen

mitjançant tres components del color:

• Ambient�Color: el color de l'objecte on hi ha ombra.

• Difusse�Color: el color de l'objecte en presència d'una bona il·luminació.

• Specular�Color: el color a les zones de màxima brillantor (la zona de bri-

llantor es controla mitjançant els paràmetres Specular�Level, Glossiness

i Soften (Nivell especular, Brillantor i Suavitzat).

Per a canviar un dels colors n'hi ha prou de fer clic a la mostra de color al costat

del component de color que desitgem canviar i s'obre el selector de colors.
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Figura 2

Podem definir el color de diverses maneres:

• de manera visual fent clic i arrossegant sobre el quadre de to i negror de

l'esquerra, i seleccionant la quantitat de blancor;

• mitjançant la quantitat de vermell, verd i blau (RGB);

• mitjançant els valors de to, saturació i valor (HSV).

Aquests materials engloben els materials que ha anomenat 3ds Max:

• Standard

• Raytrace

Dins dels materials bàsics també es poden crear materials transparents (va-

riant el valor d'Opacity per a materials estàndard i de Transparency per a

materials Raytrace), autoil·luminats (variant el valor de Self-Ilumination

(Autoil·luminació) per a Standard i de Luminosity (lluminositat) per a Ray-

trace), Wire (amb fil), que només representen les arestes de l'objecte, i 2�Sided

(2 costats), que força la representació dels dos costats de les cares d'un objecte

que té aquest material –normalment només es representen les cares exteriors

de l'objecte, aquelles la normal de les quals apunta a l'observador, però s'ha

d'activar aquesta opció en objectes amb fil, transparents i en aquells que no

tenen gruix.

Quan es defineix un material amb transparència, cal tenir en compte un altre

component del color, el Filtre, que és a la persiana Extended�Parameters, i

que defineix el color que transmet la llum quan travessa l'objecte.

Els materials bàsics permeten especificar un tipus d'ombreig, a la persiana

Shader�Basic�Parameters (Paràmetres bàsics d'ombreig) (Blinn, Metal, etc.).

L'"ombrejador" (motor de renderitzar, renderitzador, és a dir, l'algoritme en-

carregat de la representació de l'escena) gestiona els tipus d'ombreig i ofereix

variacions de resposta de les superfícies a la llum.

2)�Els�materials�mapats

Efectes d'ombreig

Per a saber els detalls so-
bre els efectes de cada tipus
d'ombreig, cal dirigir-se a
l'apartat Tutorials dins del
menú Help, i navegar fins a
Materials�and�Mapping�Tu-
torials. (És molt recomanable
consultar aquesta referència, ja
que és d'una gran utilitat.)
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Aquests materials no són més que "materials bàsics estesos". Són materials que

substitueixen algun component d'un material bàsic per un mapa (per regla

general, però no sempre és així), un patró que el material aplica a la superfí-

cie de l'objecte. Amb els mapes es poden simular textures, dissenys aplicats,

reflexions, refraccions i altres efectes.

Aquests materials aporten més realisme i detall a l'objecte sense complicar-ne

la geometria.

Els mapes que s'usen en els materials es defineixen a la persiana Maps del

Material�Editor.

Figura 3

Per exemple, es pot substituir el component difús (Diffuse�Color) i l'opacitat

(Opacity) d'un objecte mitjançant una imatge. Els mapes permeten do-

nar relleu a la superfície sense modificar la geometria. Amb un mapa

d'autoil·luminació (Self-Illumination) podem autoil·luminar una part de

l'objecte, per exemple per a simular un semàfor de vianants, on només s'encén

la forma de la persona en un objecte que seria una semiesfera.

De tipus de mapes n'hi ha molts, des del més senzill, que és una imatge d'un

mapa de bits, fins a procediments programats per a generar textures, passant

per mapes compostos, formats per la combinació de diversos mapes.

3)�Els�materials�compostos

Es formen per la combinació de diversos materials, bàsics o mapats. Dins

d'aquesta categoria en 3ds Max, hi trobem:

• Material�Blend: barregen dos materials píxel a píxel segons un patró de-

finit.
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• Material�Composite: pot combinar fins a deu materials.

• Material�Double�Sided: permeten assignar un material diferent a cada

costat de les cares d'un objecte.

• Material�Morpher: permet la transformació o morfisme entre materials

amb el modificador Morpher (entra dins de l'animació de materials, que

no és un propòsit d'aquest curs).

• Material�Multi/Sub-Object: permeten assignar diferents materials a dife-

rents cares d'un objecte.

• Material�Shellac: combina dos materials mitjançant l'aplicació d'un ma-

terial shellac sobre l'altre.

• Material�Top/Bottom: permeten assignar un material a les cares superiors

(aquelles les normals de les quals apunten cap a dalt respecte al sistema de

coordenades universal) d'un objecte i de l'altre a les inferiors.

4)�Els�materials�Matte/Shadow�(Mat/Ombra)

S'usen com a eina de composició. Les cares amb aquest material deixen veure

el mapa d'entorn actual, el fons de l'escena, i bloquegen tots els objectes ge-

omètrics que hi ha darrere. També reben ombres.

1.5. Tipus de mapes

Els mapes, com s'ha vist, formen part d'un material, de manera que per si sols

no es poden assignar a un objecte.

De tipus de mapes n'hi ha molts, i com que no som en un curs específic de 3ds

Max, no els descriurem tots, sinó que només veurem aquells que necessitem

per a les escenes de pràctiques dels exercicis que es proposen.

Com s'ha vist, per a veure els tipus de mapes, i també els materials i els ma-

terials de l'escena i de biblioteques, podem usar el Material�/�Map�Browser

(Visor de materials / mapes).

En la secció Browse�From seleccionem New, en la secció Show seleccionem

Maps (si activem Materials, també veurem els tipus de material) i All.
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Figura 4

Com es pot deduir de la part teòrica del curs, hi ha alguns mapes que reque-

reixen que l'objecte tingui coordenades de mapatge per a saber com s'ha de

projectar el mapa sobre la superfície de l'objecte.

Els mapes, igual que els materials, es poden agrupar en diferents tipus genèrics.

Com es pot apreciar a la figura 4 es poden classificar en:

• 2D�maps: apliquen imatges i patrons a les superfícies dels objectes.

• 3D�maps: es generen amb algoritmes i produeixen patrons per a tot el

volum de l'objecte.

• Compositors: combinen altres mapes.
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• Color�Mods: se solen compondre amb un altre mapa per a modificar-ne

el color.

• Other: s'hi engloben tots els mapes que simulen reflexions i refraccions.

1.6. Les cares ocultes, vectors normals

Atesa la importància dels vectors normals a les cares en la generació de gràfics

per ordinador, entrarem una mica més en detall sobre el tema i veurem com

repercuteixen sobre el material que s'ha d'aplicar a un objecte.

Totes les cares dels objectes tenen associat un vector normal (perpen-

dicular a la cara), i aquest vector té un sol sentit, sia cap a un costat de

la cara o cap a l'altre. Per defecte, 3ds Max només renderitza les cares el

vector normal de les quals apunta a l'observador, és a dir, cap a nosaltres.

Quan es generen primitives bàsiques, com una capsa, les normals de les sis

cares (dotze superfícies en realitat, ja que cada cara plana rectangular són dues

cares triangulars) apunten cap a l'exterior de la capsa, de manera que la capsa

es representa sempre correctament i a més s'evita el càlcul de les cares ocultes,

perquè justament en aquestes cares el vector normal no apunta a l'observador.

Com que es creen superfícies manualment, segons com es generin, la normal

apunta a un costat o a l'altre de la superfície. Això fa que es representi o no

segons la direcció des d'on mirem la superfície.

Farem un petit exercici per a entendre'n el funcionament.

Exercici

1) Obrim el 3ds Max i creem una capsa.
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Figura 5

2) Anem al tauler de comandaments Display�  i desactivem Edges�Only;

d'aquesta manera veurem les cares reals que té la capsa. Al visor perspectiva

cliquem amb el botó dret a sobre de la paraula Perspective i seleccionem Wi-

reframe per a veure la capsa sense renderitzar.

Figura 6

3) Anem al tauler de comandaments Modify�  i convertim el Box (Cap-

sa) a Editable�Mesh. (Tot el que ve a continuació també es pot fer amb el mo-

dificador Editar�malla sense necessitat de convertir la capsa a malla editable.)
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Figura 7

Cliquem amb el botó dret del ratolí a sobre de la primitiva Box a Modifier

List; ens apareix un menú i hi podem indicar en què volem convertir la capsa.

4) Entrem a editar els subobjectes i escollim editar el subobjecte Polygon.

Figura 8

(Amb aquest tipus de subobjecte se seleccionen les cares de dues en dues, les

dues triangulars que formen un rectangle.)

5) Seleccionem les dues cares de dalt i activem Show�Normals (Mostrar nor-

mals).
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Figura 9

Veiem que els vectors normals (perpendiculars) a cadascuna de les superfícies

cares apunten cap a fora de la capsa. Fem una representació sense tocar res i

obtenim:

Figura 10

6) Pitgem el botó Flip (fer voltar normals) de la persiana Surface�Properties.

Amb això fem la volta als vectors normals de les cares seleccionades. Veiem

que ara apunten cap a baix. Renderitzem la capsa y:
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Figura 11

Veiem que ara la cara superior no s'ha representat ja que les normals no apun-

ten cap a l'observador. Fixeu-vos que les cares de darrere tampoc no s'han re-

presentat perquè les normals que tenen tampoc no apunten a l'observador.

7) Girem la capsa al visor perspectiva amb l'opció de visualització Smooth�+

Higlights activada i veiem que hi ha unes cares que apareixen i unes altres

que desapareixen a mesura que fem rotar la capsa.

Figura 12

8) Seleccionem una de les cares que han desaparegut i cliquem al botó de fer

voltar normals. Tornen a aparèixer.
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Figura 13

9) Amb això ens hem fet una idea del que es volia dir al principi d'aquest punt.

Ara, deixant les normals tal com estan, sortim del nivell de subobjecte. Anem

al tauler de comandaments de Display�  i desactivem l'opció Backface

Cull (Cara oculta).

Figura 14

Fixem-nos que ara no importa el sentit de les normals: hem indicat que no

volem cares ocultes i totes les cares es veuen, encara que les que no es veurien

queden en negre. Però això només fa referència als visors, no a la renderització

final. Si renderitzem l'escena veurem que apareix d'aquesta manera:
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Figura 15

Les cares no es veuen.

10) Doncs bé, aquest problema té dues solucions: la bona i la menys bona.

• La bona: si sabem usar materials (n'aprendrem en les pràctiques següents),

en podem usar amb l'opció 2�Sided (2 costats) activada, la qual cosa indi-

ca que les cares dels objectes que tenen aquests materials es representen

sempre, independentment de si la normal apunta cap a l'observador o no.

• La menys bona (la que usem per a renderitzar la sabatilla M4): a l'hora de

renderitzar usem la icona de Render�Setup�  (o en el menú Rende-

ring > Render-Setup) i en les opcions de renderització activem Force�2�Si-

ded (forçar 2 cares). Amb això obliguem que sempre es representin totes les

cares independentment de tota la resta. El problema és que en una escena

amb milers de cares (cosa bastant freqüent), si només hi ha un objecte per

al qual necessitem representar les cares en dos costats, penalitzem molt en

el temps de renderització, ja que es calculen també totes les cares ocultes.

11) A partir d'aquí, és fàcil saber quan un objecte, segons la geometria que té,

ha de portar un material amb l'opció 2�Sided activada o no. Generalment ho

ha d'estar en aquells objectes mancats de volum, com un full de paper que s'ha

generat amb una cara, perquè, com que la mateixa cara és la que es veu pels

dos costats si no tenim l'opció 2�Sided activa, el full es veuria d'una banda i de

l'altra no. En canvi, si el full s'ha creat mitjançant una capsa de molt poc gruix

aquest problema no el tenim, però hem afegit cares no necessàries a l'escena,

de manera que n'hem augmentat la mida i el temps de representació.



© FUOC • PID_00166898 20 Activitats: textures

2. Escena de materials i mapes

2.1. Introducció

A partir d'una escena composta de diversos objectes, prèviament creats usant

els coneixements adquirits en les pràctiques de modelatge, s'assignen materials

i s'aconsegueix una escena més realista.

Es tracta d'una escena senzilla en què s'usen materials Raytrace, Multi/Sub-Ob-

ject, Standard combinats amb mapes de mescla, imatges de mapes de bits, so-

roll i simetria plana, juntament amb ombres Raytrace.

En aquest exercici partim de l'escena de la figura 16 per a aconseguir el resultat

de la figura 17.

Figura 16
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Figura 17

2.2. Obrir l'escena

El primer pas és obrir l'escena en 3ds Max, anomenada escena�1.max (es faci-

lita amb l'enunciat), per a la qual cosa anem al menú principal (icona situada

a la part superior esquerra) > Open o bé usem el mètode abreujat de teclat

Ctrl�+�O. En aquest moment hem de tenir la configuració de visors mostrada

a la figura 18.

Figura 18

2.3. Aplicar material al quadre

1) Obrim l'editor de materials Material�Editor pressionant el botó correspo-

nent a la barra d'eines.
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En aquest punt tots els objectes de l'escena tenen un material que respon al

nom de NO MATERIAL i que correspon a un material Standard per defecte.

2) Seleccionem la primera ranura de mostra i canviem el nom al material, que

anomenem MARC (figura 19).

Figura 19

Suposem que el marc és de fusta polida pintada de negre mat, la qual cosa es

pot simular fàcilment amb un material bàsic sense necessitat d'usar mapes.



© FUOC • PID_00166898 23 Activitats: textures

A la persiana Shader�Basic�Parameters (Paràmetres bàsics d'ombrejador), se-

leccionem el tipus d'ombreig Phong, que produeix uns ressalts de brillantor

menys acusats que el tipus Blinn que hi ha per defecte.

Canviem el valor del component difús, per a la qual cosa cliquem al rectangle

a la dreta de Diffuse i seleccionem el color negre RGB = (0, 0, 0). Una vegada

fet això, bloquegem el valor de component difús amb el d'ambiental clicant al

botó de bloqueig de components situat a l'esquerra entre Ambient i Diffuse

( ).

A continuació hi donem una mica de brillantor, poca ja que és mat, canviant

els valors dels paràmetres Glossines (Brillantor), al qual assignem el valor 4,

i Specular�Level (Nivell especular), al qual assignem el valor 19, mentre que

mantenim Soften (Suavitzat) en 0,1 (figura 19).

3) Sense tancar el Material�Editor, pressionem el botó de selecció per nom

( ) a la barra d'eines (si el quadre de diàleg el tapa, el movem de lloc) i

seleccionem l'objecte que respon al nom de MARC QUADRE.

Hem de veure que el marc del quadre situat a la paret es torna blanc als visors

(indica que està seleccionat) i llavors pressionem la icona d'Asign�Material�to

Selection ( ) del Material�Editor. Apreciem llavors que el material a la

ranura passa a tenir un aspecte diferent, amb els vèrtexs en forma de triangle.

Això indica que aquest material està assignat a algun objecte de l'escena (si a

més hi ha un objecte seleccionat amb aquest material assignat, l'aspecte de la

ranura es fa més visible).

Seleccionem el visor VISTA1 (n'hi ha prou de situar-se a aquest visor amb el

ratolí i prémer el botó dret) i fem un Render (Representació) del visor. Per a

això usem el botó Rendered�Frame�Windows de la barra d'eines ( ), i

el resultat ha de ser el que mostra la figura 20 (el marc del quadre apareix de

color negre mat).
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Figura 20

4) Ara apliquem material a l'interior del quadre (tela).

Tanquem el quadre en què s'ha representat l'escena, i seleccionem la segona

ranura de mostra del Material�Editor i hi posem el nom de TELA.

5) El quadre correspon a una imatge típica de Barcelona. En aquest cas es re-

corre a un mapa que substitueix el component ambiental i difús del material

per la imatge de bits del logotip.

A la persiana Maps seleccionem el botó None (Cap), corresponent al camp

Diffuse�Color.

S'obre el Material�/�Map�Browser i fem doble clic a Bitmap. En aquest mo-

ment entrem a l'explorador per a seleccionar la imatge de mapa de bits. Selec-

cionem el fitxer parcguell.jpg i, en acceptar la selecció, el programa ens porta

una altra vegada al Material�Editor. Anomenem el mapa Parc Güell.

6) A la persiana Coordinates desactivem les opcions Tile (Mosaic), tant en U

com en V. Observem que a la persiana Bitmap�Parameters hi ha el botó:

Si en algun moment decidim canviar la imatge, podem usar aquest botó per a

accedir una altra vegada a l'explorador i seleccionar la imatge nova.

Consell

Pot ser una bona pràctica do-
nar noms en majúscules als
materials i en minúscules als
mapes.
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Figura 21

Canviem la representació de la ranura de mostra a un cub ja que s'assembla

més al resultat que es busca. Per a això mantenim polsada la icona

de tipus de mostra ( ) fins que es despleguen els diferents tipus

( ) i seleccionem el cub.

Fent doble clic a sobre de la ranura de mostra s'obre una finestra nova més

ampliada. També és possible fer rotar la mostra (cub, esfera o cilindre o bé usar

un objecte personalitzat, creat amb 3ds Max); a aquest efecte hem de clicar

amb el botó dret del ratolí a sobre de la ranura de mostra i seleccionar l'opció

Drag/Rotate (Arrossegar / Fer rotar) del menú emergent. Per a tornar a la ma-

nera per defecte repetim l'operació anterior i tornem a clicar a Drag/Rotate.

Aquesta és la manera més usual, ja que per a copiar materials d'una ranura a

una altra, n'hi ha prou d'arrossegar amb el ratolí una ranura cap a la destinació

que té en una altra.

En aquest cas, la imatge de mapa de bits no porta informació de canal alfa, però

si en portés i la volguéssim usar per a definir parts transparents de la imatge,

hauríem d'activar l'opció Imagen�Alpha de la persiana Bitmap�Parameters,

secció Alpha�Source.
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Fixeu-vos que com que conté informació d'aquest tipus la casella Image�Alpha

no es pot seleccionar.

7) Seleccionem l'opció Show�Started�Map�in�Viewport (Mostrar mapa al vi-

sor), mitjançant el botó ( ), d'aquesta manera quan seleccionem als vi-

sors la manera de presentació Smooth + Highlights el mapa també es mostra

al visor.

8) Pugem un nivell en l'estructura del material per a tornar al nivell de material

per a tornar al nivell de material ( ), i poder-lo assignar a la TELA.

Veiem l'estructura del material mitjançant el Material� /� Map� Navigator

( ).

Si fem clic a la icona apareix la finestra de l'explorador, on es veu que el tipus de

material és Standard i el component Difusse�Color es representa mitjançant

un mapa que usa la imatge parcguell.jpg.
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Figura 22

Des d'aquesta finestra també podem navegar pel material i, en situar-nos en

una de les parts que té, el Material�Editor.

Ens situem al nivell més elevat (on érem abans d'obrir el Material�/�Map�Na-

vigator), i el tanquem.

9) A continuació repetim el punt 3, però assignant el material a l'objecte TELA

QUADRE de l'escena (que està enllaçada al MARC QUADRE segons es veu a

la figura 22).

Observem que, en aquest cas, en fer el Render per mitjà d'una de les icones

de la barra d'eines (       ), dóna un missatge d'error que diu

que l'objecte no té assignades les coordenades de mapatge. Això significa que

no hem definit de quina manera s'ha de projectar el mapa, en aquest cas la

imatge de mapa de bits paisatge urbà, sobre la superfície que conforma la tela

del quadre.
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10) De manera que, vist el problema, assignem les coordenades de mapa a

l'objecte TELA QUADRE. Ja podem tancar el Material�Editor.

Si s'han seguit els passos correctament, hem de tenir l'objecte TELA QUADRE

seleccionat; si no és així, el seleccionem ara, sia al visor o per nom com en

l'apartat 3. També és útil pressionar la tecla H, que és una manera ràpida

d'accedir a la selecció per nom.

Assignar coordenades de mapatge requereix modificar l'objecte, per la qual

cosa anem al tauler de comandaments Modify ( ) i apliquem el modifi-

cador Mapa�UVW, que és el que proporcionarà les coordenades de mapatge

(com es projecten els mapes sobre l'objecte).

Figura 23

A la persiana Parameters, secció Mapping, seleccionem Planar.

11) Una vegada l'objecte està mapat, es veu als visors un rectangle de color

taronja que indica que el tipus de mapatge és un pla. Serveix per a representar

la posició del mapa. El mapa s'escala i s'adapta a aquest símbol, llavors es pro-

jecta cap a l'objecte amb rajos perpendiculars al símbol de mapatge.
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Figura 24

Inicialment les coordenades de mapatge s'adapten a l'objecte, de manera que

hi canviem la mida i l'adaptem a la imatge del logotip perquè aquest no quedi

deformat. Accedim als subobjectes del modificador clicant-hi a sobre, i veiem

que només n'hi ha un, anomenat Gizmo (el mateix nom que tots els símbols

que representen modificadors), i que en aquest cas és el símbol de mapatge.

El seleccionem.

En entrar al nivell de subobjecte clicant al Gizmo apareix una línia verda, que

indica la posició actual de la vora dreta del mapa.

A la part inferior de la persiana Parameters, secció Alignment, hi ha una sèrie

de botons que permeten controlar la forma, la posició i l'orientació del Gizmo

(figura 25). Si cliquem al botó Bitmap�Fit, apareix un explorador, on podem

seleccionar la mateixa imatge que hem utilitzat per al component Diffuse�Co-

lor del mapa del material (punt 6).

12) Si ens fixem en el visor Left (figura 25), veiem que el Gizmo és una mica

més ample que l'objecte. Per a apreciar-ho més bé, ocultem la quadrícula (n'hi

ha prou de polsar la lletra g sobre el visor seleccionat).
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Figura 25

Si fem una representació ràpida (figura 26) (ara ja no sorgeix el problema de

falta de coordenades de mapatge), veiem clarament què és el que passa.

Figura 26

El mapa es projecta cap a l'objecte, i on s'acaba el Gizmo es talla. El que farem

és escalar el Gizmo mantenint-ne l'aspecte (relació altura/amplada) per a no

deformar la imatge.

Amb el Gizmo seleccionat, ens situem al visor Left, i a la barra d'eines cliquem

a la Icona Scale ( ) i restringim l'escalat als eixos XY ( ).
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Figura 27

Ens situem a sobre del Gizmo al visor Left i quan apareix la icona d'escalar

premem el botó esquerre del ratolí i l'arrosseguem fins a aconseguir que quedi

dins del marc.

Figura 28

S'ha de prendre la precaució de no situar la icona d'escalat just a sobre d'un

dels eixos, perquè en aquest cas la restricció a aquest eix imposada al visor

preval sobre la imposada sobre els eixos XY a la barra d'eines.

13) Sortim del subobjecte Gizmo clicant a sobre de la paraula Gizmo, que està

ressaltada de groc, en el catàleg de modificadors.
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14) Gairebé hem acabat el quadre; en veiem el resultat amb una representació

ràpida del visor VISTA1.

Figura 29

Com que no és possible adaptar el paisatge a la tela en ample i en alt mante-

nint-ne les proporcions, tenim l'opció de deixar que sigui visible el material de

base, que podem fer que sigui d'un color concret, o adaptar el mapa retallant

el paisatge lateralment. Per a veure l'efecte que té la primera opció, usem un

color vistós com a base del material. Obrim una altra vegada l'editor de mate-

rials i seleccionem la ranura de mostra on hi ha el material TELA.

Figura 30
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Nota

A la ranura de mostra apareixen uns triangles blancs a les cantonades; això significa que
en modificar el material en el Material�Editor aquest es modifica automàticament a
l'escena (llavors es denominen materials�directes). Si volguéssim editar el material sense

modificar el que hi ha a l'escena hauríem de fer primer una còpia ( ).

Llavors podríem canviar fins i tot el nom al material i fer-ne un de nou a partir del
vell sense que es modifiqués el que ja hi ha a l'escena (llavors es denominen materials
indirectes), ja que estaríem treballant amb una còpia. Després sempre hi ha la possibilitat
de recuperar el material de l'escena en una altra ranura de mostra, o en la mateixa, per
a modificar-lo si és necessari.

Canviem els valors del component Ambiental, RGB = (95, 54, 54), i la Difusa, RGB =
(255, 0, 0).

En fer una representació ràpida del visor VISTA1 obtenim:

Figura 31

Figura 32

Nota

Si en l'apartat 6 no haguéssim
desactivat el mosaic, el resultat
seria un mosaic de mapes, és
a dir, que, com que el Gizmo
no ocupa tot l'objecte, fora del
Gizmo s'aniria repetint el ma-
pa.
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Finalment optem per retallar el paisatge als laterals tornant a fer una mica

més gran el Gizmo a fi d'ocular la zona vermella i ocupar tota la tela. Això

s'aconsegueix escalant el Gizmo de manera uniforme fins que l'altura que té

coincideix amb la de la tela.

L'aspecte final del quadre és el que mostra la figura 33.

Figura 33

2.4. Aplicar material a la paret

1) Representarem una paret estucada. Obrim el Material�Editor pressionant

el botó corresponent a la barra d'eines ( ).

2) Seleccionem la tercera ranura de mostra i posem nom al material, PARET

ESTUCADA.

3) Repetim el procediment del punt 5 i 6 de l'apartat anterior però en aquest

cas la imatge correspon a una fotografia digitalitzada d'un estucat. La imatge

que s'ha d'elegir és BLOWN.jpg, i una vegada incorporada hi posem de nom

estucat.

En aquest cas deixem el Tile (Mosaic) activat i a més en canviem el valor a 1,5,

tant per a la coordenada U com per a la V.

Ara usem l'opció Tile perquè interessa que tota la paret estigui coberta del

mapa estucat independentment de si el símbol de mapatge cobreix la paret o

no. El valor d'1,5 significa que dins del símbol de mapatge es col·locarà el mapa

1,5 vegades en la coordenada escollida en lloc d'una sola vegada. És un valor

que es varia segons el resultat que vulguem, i és una manera de definir la mida

de l'estucat sense haver d'escalar el Gizmo del modificador utilitzat. Com més
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vegades es col·loqui el mapa en el símbol més petita serà la mida. Normalment

es posa a posteriori, després de fer diversos Renders amb valors diferents. Com

que en aquest cas ja ho havia assajat, sabem que 1,5 és un valor adequat.

4) Seleccionem l'opció Show�Standard�Map�in�Viewport mitjançant el botó

( ). D'aquesta manera, quan seleccionem als visors el tipus de represen-

tació Smooth + Highlights (suavitzat), el mapa també es visualitza al visor.

5) Pugem un nivell en l'estructura del material per a tornar al nivell de material

( ).

Figura 34

6) Ara provocarem que el material tingui el petit relleu de l'estucat. Això es fa

també mitjançant un mapa a la persiana de Maps del material. Com que el

relleu ha de coincidir amb la textura definida en el camp Diffuse�Color, usem

el mateix mapa, de manera que fem clic sobre el botó de mapa Diffuse�Color

i arrosseguem fins al botó de mapa denominat Bump (Relleu). En el quadre

de diàleg que apareix (figura 35) marquem Instance com a opció (calcar).
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Figura 35

Figura 36

Calquem en lloc de copiar perquè els mapes quedin dependents l'un de l'altre;

de fet, és com si només hi hagués un mapa que està posat en dos llocs, i si

canviem els paràmetres de l'un es canvien els de l'altre. Ho fem així perquè en

aquest cas el relleu i la textura han de coincidir sempre.

Fem igual a 20 el valor d'Amount (Quantitat) de Bump (Relleu), ja que consi-

derem que és el relleu adequat després haver provat altres valors.

Efecte de relleu

L'efecte de relleu es produeix per mitjà del mapa indicat. A les zones clares es produeix
un efecte d'elevació, mentre que a les fosques l'efecte és el contrari. En aquest cas el re-
sultat serà satisfactori, però si el relleu hagués estat massa abrupte o massa suau, hauríem
d'haver fet una còpia del mapa i no un calc, entrar al mapa de Bump i que canviés el
valor del camp Blur (Desenfocament) a la persiana de Coordinates. Si amb la distància el
relleu sembla que se suavitza, augmentaríem el valor del camp Blur�Offset (Desfasament
desenfocament). Si el relleu hagués estat contrari al que desitgem, és a dir, les zones altes
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apareixen més baixes i les baixes, més altes, aniríem a la persiana d'Output (Sortida) del
mapa i activaríem l'opció Invert.

7) Definirem les coordenades de mapatge de la paret. Tanquem el Material

Editor i seleccionem l'objecte PARET.

Anem al tauler de comandaments Modify ( ) i apliquem el modificador

UVW�Map, que és el que proporcionarà les coordenades de mapatge (com es

projecten els mapes sobre l'objecte).

Seleccionem el tipus de mapatge Box (Capsa) i igualem la Length (Longitud)

amb Width (Amplada).

Figura 37

En aquest tipus de mapatge, el mapa s'adapta i escala a cadascuna de les cares

de la capsa, i cada cara defineix el mapatge de certes cares de l'objecte (la cara

superior amb les cares superiors, per exemple).

A continuació es mostren dos cubs, un mapatge amb pla i un altre amb capsa,

i així veurem clarament per què a la paret hem escollit mapatge de capsa.
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Figura 38

Definim la mateixa longitud que amplada perquè el mapa projectat a la paret

frontal tingui la mateixa mida que el projectat a la paret lateral.

8) Només falta aplicar el material a l'objecte. Obrim el Material�Editor, selec-

cionem la ranura corresponent al material PARET ESTUCADA i, amb la PARET

seleccionada, apliquem el material ( ).

Tanquem el Material�Editor i fem una representació ràpida ( ) del visor

VISTA1.

Figura 39
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2.5. Aplicar material al sostre

1) Per al sostre definim un enguixat. Obrim l'editor�de�materials pressionant

el botó corresponent a la barra d'eines ( ).

2) Seleccionem la quarta ranura de mostra i posem nom al material, SOSTRE

ENGUIXAT.

3) A la persiana Maps seleccionem el botó None, corresponent al camp Diffuse

Color.

S'obre el Material�/�Map�Browser1. En el camp Browse�From, seleccionem

Scene; d'aquesta manera podem usar els mapes que ja tenim en escena. Selec-

cionem l'"estucat". Si en el camp Show activem By�Object, veiem que aparei-

xen els noms dels objectes amb els mapes que tenen assignats.

Figura 40

(1)El Material�/�Map�Browser
també ens aporta més informació.
El fet que la icona del mapa sigui
vermella indica que l'opció Mos-
trar�mapa�al�visor és activa; altra-
ment seria de color verd. També
veiem una previsualització dels
mapes canviant el tipus de presen-
tació mitjançant la barra de botons
de la part superior.
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Cliquem a un dels dos mapes BLOWN.jpg que apareixen, amb la qual cosa

accedim a un quadre de diàleg (figura 41). Fem una còpia del mapa, no un

calc, ja que modificarem alguns paràmetres i no interessa que es modifiqui el

mapa de la paret.

Figura 41

4) Hi canviem el nom, i hi posem enguixat.

L'únic canvi que farem és posar els valors de mosaic en U i en V a 3,0; d'aquesta

manera la textura serà més densa que l'estucat i farà efecte d'enguixat. A més

no hi posarem relleu, perquè un enguixat gairebé no té relleu.

5) Assignem el material a l'objecte SOSTRE de la mateixa manera que hem fet

al quadre i a la paret.

En aquest cas no hem mapat l'objecte perquè ja es van generar les coordenades

de mapatge a l'hora de crear-lo mitjançant una extrusió d'una línia 2D.

Fem una representació ràpida ( ) del visor VISTA1.
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Figura 42

2.6. Aplicar material als tancaments de la finestra

1) Intentarem simular uns tancaments metàl·lics mats. Per a això obrim el

Material�Editor clicant com sempre al botó corresponent en la barra d'eines

( ).

2) Seleccionem la cinquena ranura de mostra i anomenem ALUMINI MAT el

material.
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Figura 43

3) A la persiana de Shader�Basic�Parameters canviem el tipus d'ombreig a

Metal en lloc de Blinn.

A la persiana Metal�Basic�Parameters canviem:

• el color del component Ambient: RGB = (145, 145, 145);

• el color del component Diffuse: RGB = (179, 179, 179);

• Glossiness (Brillantor) = 28;

• Specular�Level (Nivell especular) = 72.

4) Assignem el material a l'objecte TANCAMENTS amb el mateix procediment

que el punt 3 de l'apartat "Aplicar material al quadre". Com que no hem usat

mapes per a aquest material, tampoc no ha estat necessari definir coordenades

de mapatge per a l'objecte.
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2.7. Aplicar material a les persianes

1) Simularem unes persianes metàl·liques. Per a això obrim el Material�Editor

clicant com sempre al botó corresponent en la barra d'eines ( ).

2) Seleccionem la sisena ranura de mostra i posem nom al material, BLAU

METÀL·LIC.

Figura 44

3) A la persiana Shader�Basic�Parameters canviem el tipus d'ombreig a Metal

en lloc de Blinn.

A la persiana Metal�Basic�Parameters canviem:

• el color del component Ambient: RGB = (79, 103, 130);

• el color del component Diffuse: RGB = (167, 201, 215);

• Glossiness (Brillantor) = 54;

• Specular�Level (Nivell especular) = 91, i

• activem 2�Sided (2 costats).
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Nota

És important no oblidar-nos d'activar l'opció 2�Sided, ja que les persianes no tenen vo-
lum, i es generen mitjançant l'extrusió de línies. També hi ha altres maneres d'aconseguir
el mateix efecte, com la possibilitat de donar-hi gruix amb el modificador Shell (que
també admet gruix zero). Per a entendre la raó per la qual es produeix aquest efecte cal
recordar les característiques dels vectors normals, explicades amb detall en els exercicis
de modelatge.

4) Assignem el material als grups d'objectes [persiana01], [persiana02], [persi-

ana03] amb el mateix procediment que el punt 3 de l'apartat "Aplicar material

al quadre" (ho podem fer de cop seleccionant-los tots tres alhora).

5) Sense tancar el Material�Editor, activem la selecció per nom (ho podem fer

polsant la lletra h), i seleccionem els tres grups d'objectes [suport persiana01],

[suport persiana02], [suport persiana03].

Figura 45

A la barra superior de menús seleccionem Group > Open amb la intenció

d'obrir els grups d'objectes que contenen els suports de les persianes, a fi de

poder assignar a cada component el material que hi correspon.
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Figura 46

6) Tornem a activar la selecció per nom (lletra h), en què, desplegant els com-

ponents dels grups, seleccionem els objectes tira04, tira05 i tira06, i hi assig-

nem també el material BLAU METÀL·LIC des del Material�Editor.

7) Activem una altra vegada la selecció per nom (lletra h), i seleccionem els

objectes Capsa03, Capsa04 i Capsa05.

8) Ara tenim totes les ranures de mostra plenes, però no és un problema, per-

què tenim diverses solucions:

• Ampliar el nombre de ranures de mostra visibles, ja que realment n'hi ha

24; això es pot fer clicant amb el botó dret del ratolí a sobre de qualsevol

ranura de mostra i seleccionant l'opció 5�×�3�Sample�Windows o bé l'opció

6�×�4�Sample�Windows del menú emergent.

• Desplaçar les ranures de mostra amb les barres de desplaçament horitzon-

tal i vertical situades al costat de les ranures de mostra. També podem si-

tuar el ratolí entre dues ranures; llavors apareix un cursor que és una mà i

desplacem les ranures de mostra horitzontalment o verticalment.

• Usar una de les ranures que ja hem fet servir a l'escena per a crear un

material nou, ja que això no significa que perdem el material anterior.
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Per a recuperar qualsevol material de l'escena i situar-lo en una ranura del

Material�Editor n'hi ha prou de fer clic a la icona Get�Material ( ), activar

l'opció Scene del Material�/�Map�Browser i elegir el material de l'escena que

volem que aparegui a la ranura.

Usem el tercer mètode, de manera que en el Material�Editor activem la pri-

mera ranura de mostra i fem clic sobre l'opció Get�Material ( ).

En el Material� /�Map�Browser activem l'opció New i escollim un material

Standard (figura 47).

Figura 47

9) Anomenem el material nou BLAU PASTÍS.

10) En aquest cas canviem el valor del color del component Diffuse; el va-

lor nou és RGB = (77, 141, 157). Després bloquegem aquest component amb

l'ambiental, i definim una petita brillantor, gairebé imperceptible, definida per

Glossiness = 25, Specular�Level = 5.
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Figura 48

Si no hem fet res rar encara hauríem de tenir seleccionats els objectes del punt

7 d'aquest apartat, de manera que hi podem assignar el material BLAU PASTÍS

que hem preparat ( ).

11) A continuació tanquem els grups que hem obert amb el menú Group >

Close.
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Figura 49

12) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.

Figura 50

2.8. Aplicar material a la planta

1) Obrim el Material�Editor clicant com sempre al botó corresponent en la

barra d'eines ( ).
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2) Seleccionem la segona ranura de mostra i repetim el procés del punt 8 de

l'apartat "Aplicar material a les persianes" però seleccionant el material del

tipus Multi/Sub-Object.

Anomenem el material nou PLANTA.

3) S'observa que el material està format de diversos materials. Aquest tipus de

material serveix per a assignar materials diferents a un mateix objecte però a

diferents cares, segons l'ID�de�material (número d'identificació de material)

de la cara.

Pitgem el botó de Set�Number (Establir nombre) i hi posem 3 submaterials.

Figura 51

4) L'objecte PLANTA de l'escena és una Editable�Mesh (Malla editable) que

engloba les fulles, els nervis i la tija. S'utilitza un material Multi/Sub-Object

perquè, encara que no és l'única alternativa, editant la malla podem dividir

l'objecte en tres objectes i assignar a cadascun el material que hi correspon.

Per a la PLANTA ens estalviem d'assignar els ID de material a les cares perquè

ja està fet en l'objecte que es lliura a l'escena, però més endavant veurem com

es fa per a l'objecte TERRA.
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El que sí que farem és veure els ID de material de les cares. Per a aquesta finalitat

seleccionem l'objecte PLANTA i anem al tauler de comandament de modificar

( ).

Entrem al nivell de subobjecte de l'Editable�Mesh i obrim la persiana Modifier

List (Llista de modificadors) i seleccionem el subobjecte Face (Cara).

Anem a la persiana Surface�Properties i observem que la segona secció corres-

pon a l'ID de material de la cara. Si cliquem al botó Select�ID (Seleccionar per

ID), podem seleccionar un grup de cares que tinguin l'ID de material indicat.

Si anem provant primer amb ID = 1, després ID = 2 i finalment ID = 3 (figura

52), sabrem a què correspon cada ID:

• ID material =1 = > Nervis

• ID material =2 = > Fulles

• ID material =3 = > Tija

Figura 52

5) Sortim del nivell de subobjecte fent clic a sobre del subobjecte Face.

Nota

Una vegada feta una selecció
de cares, s'hi pot canviar l'ID
de material amb el camp Set
ID.
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6) Tornant al Material�Editor seleccionem el primer dels tres submaterials del

material PLANTA i llavors entrem a editar el material per a les cares amb ID =

1. Per a tornar al nivell superior usem el botó que ja sabem ( ), o bé amb

el Material�/�Map�Navigator ( ), que també ens permet navegar per tota

l'estructura del material.

Els tres submaterials que usem són del tipus Standard i sense mapes, ja que la

planta queda petita a l'escena i no val la pena fer-la amb massa detall, i només

cal que tingui una bona aparença.

Consell

És molt útil no fer amb detall els objectes que ja sabem que sortiran petits, és a dir, que
mai no ocuparan un primer pla en l'animació o imatge fixa que fem. Cal saber fins a quin
nivell de detall és necessari, ja que invertirem temps de feina i recursos de l'ordinador
en va, perquè els objectes que quedin petits a l'escena no ocuparan prou píxels per a
discernir els detalls. Durant les pràctiques, hem de fer amb detall alguns objectes que
després no s'apreciaran bé per la mida o posicionament que tenen a l'escena, però ho
fem així per finalitats didàctiques, ja que si tot ho simplifiquem al màxim, l'aprofitament
didàctic és molt més baix.

A continuació entrarem i traurem cadascun dels tres submaterials per a canviar

els paràmetres tal com s'indica a la taula següent:

  Subma-
terial 1

Subma-
terial 2

Submaterial 3

Name�(Nom) NERVIS FULLES TIJA

Shader�(Ombrejat) Phong Phong Phong

Activar�2�Sided�(2�costats) SÍ SÍ NO

Component�Ambient�(R,G,B) 0,88,33 0,127,0 0,73,0

Component�Diffuse�(R,G,B) 22,105,35 22,172,30 22,85,31

Glossiness�(Brillantor) 0 22 0

Specular�Level�(Nivell�especular) 0 4 0

7) Una vegada definits els tres submaterials el Material�Editor ha de presentar

un aspecte com el que es mostra a continuació:
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Figura 53

Ara apliquem aquest material a l'objecte PLANTA amb la mateixa forma que

hem vist fins ara.

8) Fem una representació ràpida del visor VISTA1 per a verificar el resultat.

Figura 54
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2.9. Aplicar material al test

1) Repetim el procés d'obrir el Material�Editor clicant com sempre al botó

corresponent en la barra d'eines ( ).

2) Seleccionem aquesta vegada la tercera ranura de mostra, i comencem un

material Standard nou repetint el procés del punt 8 de l'apartat "Aplicar ma-

terial a les persianes".

3) Anomenem el material nou CERÀMICA MOSAIC.

4) En aquest material, usem una imatge de mapa de bits en lloc dels compo-

nents Ambient i Diffuse, tal com s'ha fet en el punt 5 de l'apartat "Aplicar

material al quadre". La seqüència per a fer-ho és entrar a la persiana Maps >

Diffuse�Color > None, i posar-hi la imatge de mapa de bits PAT0039.jpg.

5) Anomenem el mapa ceràmica mosaic. L'únic que hem de modificar és el

valor de Tiling (Mosaic) en U i en V, i posar-los tots dos a 5,0.

Figura 55

6) Tornem al nivell superior del material ( ).
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7) L'assignem a l'objecte TEST de manera anàloga al punt 3 de l'apartat "Aplicar

material al quadre".

8) Com ja hem de suposar, en usar un mapa és necessari definir coordenades

de mapatge. Ho fem com hem fet per a la tela del quadre, del punt 10, només

que ara definim el tipus de mapatge cilíndric.

Figura 56

Observem que el Gizmo cilíndric no està alineat com ens hauria agradat, de

manera que entrem al nivell de subobjecte, i al visor Left fem una rotació de

90 graus del Gizmo sobre l'eix Z ( ).
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Figura 57

Finalment, sense sortir de subobjecte, anem a la secció Alignment de la per-

siana Parameters i premem el botó Fit (Ajustar).

Figura 58

Sortim del nivell de subobjecte clicant a sobre del subobjecte Gizmo a Modi-

fier�List.



© FUOC • PID_00166898 56 Activitats: textures

Mapatge cilíndric

Per al mapatge cilíndric es pot activar l'opció Cap (Tapa); amb això s'aconsegueix un
efecte semblant al del mapatge Box (Capsa), però per a les bases del cilindre. En aquest cas
no l'hem activat, però el fet d'activar-ho o no és una qüestió subjectiva (com la majoria
de les opcions en textures i il·luminació). Tot depèn de com agradi més el resultat, o com
s'aproximi més al que es desitja.

9) Encara ens queda aplicar material a l'objecte TERRA TEST; per a això ens

situem a la quarta ranura del Material�Editor i, amb la seqüència Get�Material

> New > Standard, comencem un material Standard nou com en el punt 8

de l'apartat "Aplicar material a les persianes".

Anomenem el material TERRA.

10) Amb la seqüència Map > Diffuse�Color > None > del material, elegim la

imatge CONCTAN.jpg i posem el nom de terra al mapa sense tocar cap altre

paràmetre.

Fixant-nos en la ranura de mostra, veiem que la imatge és massa clara. La terra

que se sol usar per als testos, jardins, etc., és molt fosca, gairebé negra, o sigui

que hi donarem l'aparença adequada.

Anem a la persiana Output i activem l'opció Enable�Color�Map, amb la qual

cosa aconseguim accedir a la possibilitat de modificar el rang de sortida de la

imatge. Deixem activada l'opció Mono, de manera que modifiquem la sortida

dels tres components del color alhora (si volem envermellir la imatge podem

seleccionar l'opció RGB i modificar el rang de sortida del color vermell inde-

pendentment dels altres dos).
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Figura 59

Usem el botó Add�Point (figura 59) per a inserir un punt de control al mig de

la corba, després el movem fins a les coordenades que mostra la figura.

Pugem al nivell superior del material ( ).

11) Simularem la irregularitat de relleu amb un mapa Bump (de relleu), tal

com s'ha fet en la paret estucada, però en aquest cas no serà coincident amb

la textura que defineix el component Diffuse�Color del material.

Nota

Per a enfosquir la imatge ho
podíem haver fer amb les opci-
ons RGB�Offset o RGB�Level,
però s'ha fet de la manera an-
terior per motius didàctics.



© FUOC • PID_00166898 58 Activitats: textures

Creem el mapa de relleu igual que el difús però seleccionant en el Material

/�Map�Browser un mapa del tipus Noise (Soroll). Una vegada dins del mapa

l'anomenem relleu terra, i a la persiana de Noise�Parameters seleccionem Noise

Type (Tipus soroll) Fractal.

Figura 60

Pugem al nivell superior del material ( ) i augmentem la quantitat de

Bump (Relleu) fins a 50.

12) Assignem el material a l'objecte TERRA TEST.

13) Apliquem coordenades de mapatge a l'objecte TERRA TEST. Escollim el

tipus de mapatge planar i en aquest cas no és necessari editar el Gizmo, perquè

ja ens va bé com queda per defecte.



© FUOC • PID_00166898 59 Activitats: textures

Figura 61

14) Fem una representació ràpida del visor VISTA1 per a verificar el resultat.

Figura 62

Consell: provar diferents vistes

En aquesta vista no s'aprecia gaire bé com ha quedat la terra. L'estudiant pot provar amb
altres vistes, fent zoom o el que consideri convenient, per a visualitzar més bé el resultat.
De fet, sempre se sol fer un zoom de la zona en què es treballa per a veure més bé el
resultat i així manipular convenientment els diferents paràmetres del material. En aquest
cas, l'autor ja ho ha fet prèviament, i sabia el resultat. Això és així perquè moltes vegades
no n'hi ha prou de la ranura de mostra del Material�Editor, sinó que cal veure com queda
realment el material una vegada aplicat.
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2.10. Aplicar material al terra

1) Repetim el procés d'obrir el Material�Editor clicant com sempre al botó

corresponent en la barra d'eines ( ).

2) Seleccionem aquesta vegada la cinquena ranura de mostra, i comencem

un material Standard nou repetint el procés del punt 8 de l'apartat "Aplicar

material a les persianes", i anomenem el material nou MOSAIC.

3) Definim els paràmetres bàsics com a la figura 63. Desbloquegem el compo-

nent Ambient de la Diffuse, canviem Glossiness (Brillantor) i Specular�Level

(Nivell especular), i canviem el component Specular a RGB = (252, 248, 238).

Figura 63

4) A la persiana Maps seleccionem el botó None corresponent al camp Dif-

fuse�Color, amb la qual cosa s'obre el Material�/�Map�Browser, i fem doble

clic al tipus de mapa Mix. En aquest moment entrem a editar aquest mapa al

Material�Editor. Anomenem el mapa mosaic.
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Figura 64

Veiem que aquest mapa està compost, al seu torn, de dos mapes. El mapa de

tipus Mix permet barrejar dos mapes sense necessitat de canal alfa.

5) Pressionem el botó None corresponent al Color�#1, escollim el tipus de ma-

pa Bitmap i escollim la imatge TRAVERTN.jpg. Tot seguit anomenem aquest

mapa marbre.

A la persiana Output, canviem Output�Amount (Quantitat de sortida) a 0,5

per a donar-hi un aspecte menys saturat.

Figura 65
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6) Pugem al nivell superior del material ( ).

7) Entrem al segon submapa del mapa mosaic, el corresponent al Color

#2. Aquí també usem un mapa del tipus Bitmap. Seleccionem la imatge

GRYCERM.jpg i anomenem el mapa rajoles.

8) Canviem els valors del mosaic en U i en V; el valor nou és 2,0. A la persiana

Output activem Invert. Això inverteix els colors de la imatge.

Figura 66

9) Pugem una altra vegada al nivell superior del material ( ).

10) Posem Mix�Amount (Quantitat de mescla) en 50 (va des de 0 fins a 100).



© FUOC • PID_00166898 63 Activitats: textures

Figura 67

11) Pugem una altra vegada al nivell superior del material ( ).

12) A continuació definim el relleu del mosaic.

Obrim el Material�/�Map�Navigator ( ).

Figura 68

Amb el botó esquerre del ratolí, punxem el mapa rajoles i sense deixar-lo anar

l'arrosseguem des del Material� /�Map�Navigator fins que ens situï al botó

None del camp Bump, on deixem anar el botó del ratolí i escollim l'opció

Instance (Calcar) al quadre de diàleg que apareix.

Canviem el valor Amount (Quantitat) de Bump (Relleu) a 60.



© FUOC • PID_00166898 64 Activitats: textures

Figura 69

13) Finalment definim la reflexió del terra. Pressionem el botó None del camp

Reflection a la persiana Maps i seleccionem el tipus de mapa Flat�Mirror (Si-

metria plana). Seguidament anomenem el mapa reflexió terra, activem Apply

to�Faces�with�ID i definim ID = 10. Això significa que la simetria només es

calcularà per a les cares de la malla que tenen l'ID de material igual a 10.

Figura 70

Aquest tipus de mapa només es pot assignar a cares, no a volums, i hi ha dues

maneres de fer-ho:
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• Usar el mapa de simetria plana en un submaterial d'un material Multi/

Sub-Object.

• Usar l'opció Apply�to�Faces�with�ID (Aplicar a cares amb ID), que usarem.

Això comporta una sèrie de restriccions:

• Si s'assigna Flat�Mirror a diverses cares, aquestes cares han d'ocupar un pla.

• Les cares no coplanàries d'un mateix objecte no poden tenir el mateix ma-

terial de simetria plana. És a dir, perquè dos plans diferents d'un objecte

tinguin reflexions planes ha d'usar un material Multi/Sub-Object. En re-

alitat s'assigna Flat�Mirror a dos submaterials diferents.

• L'ID de material utilitzat pel submaterial Flat�Mirror ha de ser exclusiu de

les cares coplanàries de l'objecte.

14) Pugem al nivell superior del material ( ).

15) Canviem la quantitat de la Reflection a 17.

Figura 71

16) Apliquem el material a l'objecte TERRA.



© FUOC • PID_00166898 66 Activitats: textures

17) Ara falta definir a quines cares de l'objecte TERRA interessa calcular Flat

Mirror (Simetria plana).

Seleccionem l'objecte TERRA i anem al tauler de comandaments de modificar.

Apliquem el modificador Edit�Mesh (Editar malla, que no s'ha de confondre

amb Mesh�Select, que vol dir 'seleccionar malla').

Entrem en l'àmbit de subobjecte i seleccionem el subobjecte Polygon.

Figura 72

Seleccionem la cara superior de l'objecte TERRA (potser el lloc més fàcil és al

visor VISTA1) i a la persiana Surface�Properties, en la secció Material, indi-

quem Set�ID = 10.
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Figura 73

És important assegurar-nos que hem seleccionat la cara correcta; per a això

ens hem de fixar en el visor Left que la cara en vermell és la de dalt (vegeu

la figura 73).

18) Sortim del nivell subobjecte clicant a sobre de Polygon en la llista de mo-

dificadors.

19) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.
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Figura 74

2.11. Aplicar material a la taula

1) Repetim el procés d'obrir el Material�Editor clicant com sempre al botó

corresponent en la barra d'eines ( ).

2) Seleccionem la sisena ranura de mostra i comencem un nou material tipus

Raytrace repetint el procés del punt 8 de l'apartat "Aplicar material a les per-

sianes". Anomenem el material nou VIDRE.

Raytrace és un material avançat d'ombreig de superfícies. Pot crear reflexions i

refraccions amb traçat de rajos complet i a més admet convertir-se en translú-

cid, fluorescent i altres efectes especials. Les reflexions i refraccions generades

per aquest material són més exactes que les produïdes pel mapa Reflection.

Afegir aquest tipus de material comporta un cost computacional elevat (més

temps de renderització), però si la penalització és molt gran tenim la possibi-

litat d'excloure objectes del càlcul per traçat de rajos.

Aquest material té molts controls, però si només desitgem crear reflexions i

refraccions amb la persiana Raytrace�Basic�Parameters n'hi ha prou.

3) Canviem de la persiana Raytrace�Basic�Parameters:

• Transparency: RGB = (230, 230, 230)

• Index�of�Refr: = 1,5

• Specular�Color: RGB = (170, 170, 170)

• Specular�Level: = 30
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• Glossiness = 40

Figura 75

Respecte a l'Index�of�Refr�IOR (Índex de refracció), controla el grau en què el

material refracta la llum transmesa. Per a índexs més grans, augmenta la dis-

torsió dels objectes que hi ha darrere del material Raytrace. També és possible

usar un mapa per a controlar l'IOR; així es pot aconseguir que variï segons la

zona de l'objecte. Per a conèixer més bé aquest material es recomana mirar

el menú Help del mateix programa, on veiem la taula següent amb els IOR

més habituals:

Material Material Valor IOR

Air Aire 10.003

Vacuum Buit 1.000

Water Aigua 1.333

Glass Vidre 1.500

Diamond Diamant 2.418

Carbon�Dioxide,�Liquid Diòxid de carboni, líquid 1.200

Ice Gel 1.309

Acetone Acetona 1.360

Ethyl�Alcohol Alcohol etílic 1.360
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Material Material Valor IOR

Sugar�Solution�30% Solució de sucre al 30% 1.380

Alcohol Alcohol 1.329

Flourite Fluorita 1.434

Quartz,�Fused Quars, fos 1.460

Calspar2 Calspar2 1.486

Sugar�Solution�80% Solució de sucre al 80% 1.490

Glass,�Zinc�Crown Vidre, càpsula de zenc 1.517

Glass,�Crown Vidre, càpsula 1.520

Sodium�Chloride Clorur de sodi 1.530

Sodium�Chloride�(Salt)�1 Clorur de sodi (sal) 1 1.544

Polystyrene Poliestirè 1.550

Quartz�2 Quars 2 1.553

Emerald Maragda 1.570

Glass,�Light�Flint Vidre, poca brillantor 1.575

Lapis�Lazuli Lapislàtzuli 1.610

Topaz Topazi 1.610

Carbon�Bisulfide Bisulfur de carboni 1.630

Quartz�1 Quars 1 1.644

Sodium�Chloride�(Salt)�2 Clorur de sodi (sal) 2 1.644

Glass,�Heavy�Flint Vidre, molta brillantor 1.650

Methylene�Iodide Iodur de metilè 1.740

Ruby Robí 1.770

Sapphire Safir 1.770

Glass,�Heaviest�Flint Vidre, màxima brillantor 1.890

Crystal Cristall 2.000

Chromium�Oxide Òxid de crom 2.705

Copper�Oxide Òxid de coure 2.705

Amorphous�Selenium Seleni amorf 2.920

Iodine�Crystal Cristall iodat 3.340

4) Apliquem el material al grup d'objectes [TAULA].



© FUOC • PID_00166898 71 Activitats: textures

5) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.

Aquí ja notarem que la potència de càlcul que requereix calcular aquest tipus

de materials és bastant gran.

Figura 76

Nota

Notem que els perfils de la taula queden una mica escalonats. Es pot indicar que es vol més
precisió en el càlcul per a obtenir un resultat més bo, però el temps de càlcul augmenta
considerablement. Per a una imatge fixa no hi ha problema, però si es desitja fer una
animació s'ha d'anar amb compte perquè cal representar l'escena moltes vegades i el
temps de processament s'eleva considerablement.

2.12. Preparar la il·luminació

1) En aquesta pràctica passarem per aquesta secció sense entrar en de-

talls, ja que s'han preparat pràctiques destinades a conèixer més bé la

il·luminació. Tanmateix ja podem tenir una idea de l'important que és una

bona il·luminació per a aconseguir un efecte realista.

El primer que fem és anar al tauler de comandaments Display ( ).

A la persiana Hide�by�Category (Ocultar per categoria) desactivem Lights

(Llums).
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Figura 77

2) Fem un Zoom�Extents�All situat a la zona inferior dreta de la interfície

( ).

3) Ens situem al visor Top, on hem de veure les tres llums que els autors havien

deixat ocultes. Una dels llums, denominada LLUM SOLAR, és del tipus Target

Spot (Llum direccional), i simula el Sol, mentre que les altres dues són del tipus

Omni (omnidireccionals), i emulen d'una manera simple l'efecte radiant.
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Figura 78

4) Seleccionem les dues Omni�Light (Llums omnidireccionals), recordant que,

si ho fem al visor, hem de mantenir la tecla Ctrl pressionada mentre seleccio-

nem per a afegir altres objectes a la selecció.

5) Anem al tauler de comandaments Modify ( ), i dins de la persiana

Intensity/Color/Attenuation, canviem el color de les llums. El valor nou és

RGB = (235, 230, 195).

Figura 79

Amb aquest valor s'hi dóna un to groguenc que simula la posta de sol.

6) Seleccionem la Target�Spot LLUM SOLAR.

7) Anem al tauler de comandaments Modify ( ), i canviem el color de la

llum. El valor nou és RGB = (233, 209, 156).

A la persiana General�Parameters, activem Shadows (projecció d'ombres) del

tipus Ray�Traced� Shadow (ombres Raytrace); d'aquesta manera no simula

l'efecte de transparència que produeix el material Raytrace i la taula projecta

ombres com si fos opaca.
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Figura 80

8) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.

Figura 81

2.13. Definir mapa d'entorn

1) Obrim el quadre de diàleg d'Environment (Entorn) amb la barra de menús

Rendering > Environment.
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Figura 82

Pressionem el botó None, que és sota d'Environment�Map, i en el Material

/�Map�Browser fem doble clic a Bitmap i seleccionem la imatge SUNSET2.jpg.

2) Sense tancar el quadre de diàleg Environment, obrim el Material�Editor,

si encara no l'hi tenim.

3) En el quadre de diàleg Environment, pressionem el botó on hem definit

el mapa Bitmap, i sense deixar anar el botó del ratolí l'arrosseguem fins a la

primera ranura de mostra de l'Editor�de�materials. En el quadre de diàleg

emergent escollim Instance (Calcar).

4) Anomenem el mapa entorn i ens assegurem que el tipus de Mapping és

Screen (Pantalla).

Aquest mapa ens defineix el fons de la imatge; es posa darrere de tots els ob-

jectes.
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Figura 83

2.14. Aspecte final

Amb això ja hem acabat tota l'escena. Fem una representació ràpida del visor

VISTA1 i mirem el resultat.

Figura 84
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2.15. Visionament de l'estructura de materials

Si tot s'ha fet com s'ha descrit, podem navegar per l'estructura de materials des

de diversos llocs. Ja hem vist com es pot accedir al Material�/�Map�Naviga-

tor des del Material�Editor. També s'hi pot accedir des de la barra de menús

seleccionant Rendering > Material�/�Map�Browser. Si ho fem, i activem les

opcions adequades, veurem una estructura similar a la que descriu la figura 85,

on podem apreciar els materials de l'escena (de vermell els que tenen activada

la visualització als visors), i també els mapes assignats.

Figura 85

Una altra manera de tenir accés a aquesta informació és utilitzar l'opció Ren-

dering�>�Material�Explorer; si ho provem, veiem que apareix una finestra

amb tots els materials de l'escena i un menú a la part superior. Activant les op-

cions adequades del menú Display (figura 86), hem de tenir també un resum

de tots els materials de l'escena amb bastant detall.



© FUOC • PID_00166898 78 Activitats: textures

Figura 86

Una vegada expandits els materials, veiem els submaterials i mapes de l'escena

en una espècie resum amb forma d'explorador que permet diversos tipus de

visualització. La figura 87 mostra una d'aquestes formes, en la qual tant els

materials com els mapes associats són representats per imatges de color.
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Figura 87

Aquesta informació és més completa que la que es pot obtenir des del Material

/�Map�Broser, també accessible des del menú de Rendering (fins ara hi hem

accedit exclusivament des del Material�Editor).
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3. Efectes atmosfèrics i màscares

3.1. Introducció

Es tracta d'una altra escena senzilla en què s'usen efectes atmosfèrics i materi-

als Standard combinats amb Bitmap (Mapa de bits), Composite (Compost),

Noise (Soroll) i Mask (Màscara).

La finalitat d'aquesta pràctica és mostrar el funcionament dels efectes atmosfè-

rics i dels mapes compostos i de màscara, de manera que els tipus de mapes

que ja hem vist a l'escena anterior no s'explicaran en detall, sinó que única-

ment es definiran els paràmetres usats.

L'estudiant serà capaç de transformar la figura 88 per a aconseguir el resultat

mostrat a la figura 89.

Figura 88
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Figura 89

3.2. Obrir l'escena

El primer pas és obrir l'escena en 3ds Max, anomenada escena�2.max (que es

facilita), per a la qual cosa anem al menú principal Open o bé usem el mètode

abreujat de teclat Ctrl�+�O. En aquest moment hem de tenir la configuració

de visors mostrada a la figura 90.

Figura 90

3.3. Aplicar material a l'asfalt

1) Obrim l'editor de materials pressionant el botó corresponent en la barra

d'eines ( ).
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En aquest punt tots els objectes de l'escena tenen un material Standard que

respon al nom de NO MATERIAL i que és el tipus de material situat a les reixetes

per defecte.

2) Seleccionem la primera ranura de mostra i canviem el nom al material, al

qual assignem el d'ASFALT.

3) Aquest material és igual que l'ESTUCAT de la pràctica anterior T1 però uti-

litza una imatge diferent per al mapa. A la persiana Maps > Diffuse�Color

> Bitmap assignem la imatge BASPHLT.jpg, i igual que en l'exercici anterior,

anomenem asfalt el mapa. Recordem que els mapes els anomenem amb lletres

minúscules, mentre que els materials els anomenem amb majúscules.

Canviem el valor Tiling (Mosaic) en U i en V a 5,0.

Seleccionem l'opció de mostrar el mapa al visor, amb el botó ( ); d'aquesta

manera quan seleccionem als visors el tipus de representació Smooth + Hi-

glights (la que tenim al visor VISTA1), el mapa també es representarà.

4) Pugem al nivell superior del material ( ).

5) Arrosseguem el mapa de Diffuse�Color al component Bump (Relleu) i amb

l'opció Instance (Calcar) canviem el valor Bump a 500.

6) Seleccionem l'objecte ASFALT i hi assignem el material ASFALT que acabem

de crear.

7) Apliquem coordenades de mapa a l'objecte ASFALT amb el modificador

UVW�Map i dins de Parameters elegim Mapping�Planar (Mapatge pla).



© FUOC • PID_00166898 83 Activitats: textures

Figura 91

8) Fem una representació ràpida ( ) del visor VISTA1.

Figura 92

3.4. Aplicar material a les voreres

1) Obrim l'editor de materials pressionant el botó corresponent en la barra

d'eines ( ).

2) Seleccionem la segona ranura de mostra. Anomenem el material nou VO-

RERA.

3) Aquest mapa és igual que l'anterior però amb una altra imatge.
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Assignem la imatge GLASBLKO.jpg a Maps > Bitmap > Diffuse�Color i després

denominem vorera el mapa.

Canviem el valor de Tiling en U i en V a 6,0 i 20,0, respectivament, i a la

persiana Output activem Invert.

Seleccionem l'opció de mostrar el mapa al visor amb el botó ( ).

4) Pugem al nivell superior del material ( ) i canviem el valor del com-

ponent Diffuse�Color a 43.

5) Com en el material anterior, a Maps calquem el mapa del component Dif-

fuse�Color al component Bump i canviem el valor Bump a 600.

6) Assignem el material als objectes VORERA 1 i VORERA 2.

7) Apliquem coordenades de mapa als objectes VORERA 1 (figura 93) i VORE-

RA 2 (figura 97) amb el modificador UVW�Map i Mapping�Planar.

Figura 93
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Figura 94

8) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.

Figura 95

3.5. Aplicar material a les vorades

1) Obrim l'editor de materials pressionant el botó corresponent en la barra

d'eines ( ).

2) Seleccionem la tercera ranura de mostra. Anomenem el material nou VO-

RADA.
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3) Com en els casos anteriors, assignem un mapa al component Diffuse�Color,

per mitjà de la seqüència Maps > Diffuse�Color > None. Aquesta vegada el

mapa és del tipus Noise (Soroll) en lloc de Bitmap. Anomenem brutícia vorada

el mapa i no hi toquem cap paràmetre, de manera que ho deixem tot per

defecte.

4) Pugem al nivell superior del material ( ).

5) Canviem el valor del component Diffuse�Color a 25.

6) Assignem també un mapa al component Bump (Relleu) del tipus Bitmap

mitjançant la seqüència Maps > Bump > None > Bitmap. Usem la imatge

PAT0.jpg i anomenem relleu vorada el mapa.

Canviem els valors de Tiling (Mosaic) en U i V a 5,0.

Activem l'opció de mostrar el mapa al visor amb el botó ( ).

7) Pugem al nivell superior del material ( ).

8) Canviem el valor del component Bump a 800.

9) Assignem el material als objectes VORADA 1 i VORADA 2.

10) En aquest cas no s'apliquen coordenades de mapa ja que ja es van generar

durant la creació de l'objecte (objecte sollevat). Podem veure les característi-

ques d'aquests objectes si en seleccionem un dels dos, anem al tauler de co-

mandaments de modificar ( ) i obrim la persiana Surface�Parameters.
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Figura 96

Els paràmetres que es poden editar equivalen a la quantitat de vegades que

s'inserirà el mapa al llarg del recorregut de sollevament i la quantitat de ve-

gades al voltant de la forma sollevada. D'això es dedueix que Length�Repeat

(Repetició de longitud) afecta la longitud dels maons que conformen la vorada.

Relació entre objectes i materials

La majoria de vegades els objectes es generen pensant com s'aplicarà el material. El cas
de les vorades és un exemple clar: es volia aconseguir que a la corba els blocs de ciment
que formen la vorada també giressin; si haguéssim usat un mapatge pla no ho hauríem
aconseguit, perquè només haurien anat en una direcció i el mapatge no hauria "girat".
La solució era generar-los amb un objecte sollevat per a aprofitar el mapatge que el pro-
grama crea durant la generació de l'objecte. La secció de la vorada segueix la trajectòria
de sollevament, i es manté sempre ortogonal a aquesta trajectòria; el mapatge avança de
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la mateixa manera. Si haguéssim generat l'objecte a partir de l'extrusió d'una forma 2D
tancada tampoc no ho hauríem aconseguit.

11) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.

Figura 97

3.6. Aplicar material a la paret de fons

1) Obrim l'editor de materials pressionant el botó corresponent en la barra

d'eines ( ).

2) Seleccionem la quarta ranura de mostra, i anomenem el material nou GRA-

FIT 2.

3) Com en els casos anteriors, assignem un mapa al component Diffuse�Color,

per mitjà de la seqüència Maps > Diffuse�Color > None. Aquesta vegada el

mapa torna a ser un Bitmap. Usem la imatge GRAPHITI.jpg. Anomenem grafit

2 el mapa i no hi toquem cap paràmetre.

Activem l'opció de mostrar el mapa al visor amb el botó ( ).

4) Pugem al nivell superior del material ( ).

5) Assignem el material a l'objecte PARET 2.

6) No és necessari aplicar coordenades de mapatge ja que ja es van generar

durant la creació de l'objecte (primitiva Box); en aquest cas també s'hauria

pogut usar el modificador UVW�Map amb el mapatge de tipus pla.
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7) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.

Figura 98

3.7. Aplicar material al bidó

1) Obrim l'editor de materials pressionant el botó corresponent en la barra

d'eines ( ).

2) Seleccionem la cinquena ranura de mostra. Anomenem el material nou

FERRO BRUT.

A la persiana Shader�Basic�Parameters (Paràmetres bàsics d'ombrejador) can-

viem el tipus d'ombreig a Metal i donem valors 12 i 34, respectivament, a

Glossiness i a Specular�Level.

3) Assignem un mapa al component Diffuse�Color del tipus Noise (Soroll).

Anomenem brutícia ferro el mapa.

No hi toquem cap paràmetre.

4) Pugem al nivell superior del material ( ).

5) Assignem el material a l'objecte BIDÓ.

6) No és necessari aplicar coordenades de mapatge ja que el tipus de mapa

soroll no en requereix.

7) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.
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Figura 99

3.8. Aplicar material a la paret principal

1) Obrim l'editor de materials pressionant el botó corresponent en la barra

d'eines ( ).

2) Seleccionem la sisena ranura de mostra. Anomenem el material nou GRAFIT

1.

3) Assignem un mapa al component difús del tipus Composite i l'anomenem

paret + grafit.
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Figura 100

El funcionament d'aquest tipus de mapes és a còpia Layers (Capes), que, com

si es tractés de capes de pintura, se superposen les unes a les altres. A cada capa

s'hi poden ubicar dos mapes: un per a situar la textura (costat esquerre) i l'altre

per a ocultar una part d'aquesta textura (costat dret). Es diu que aquest últim

tipus de mapa actua de màscara. Per al cas que ens ocupa, utilitzem dos Layers

(figura 100) i tres mapes (BRICKM.jpg, GRAFO.jpg i GRAFOMASK.jpg).

A la primera capa hi tenim la imatge d'una paret de maons, i a la segona capa,

el dibuix del grafit, que s'ha de superposar a la paret de maons amb l'ajuda

d'una màscara.

Les imatges que usem per als mapes de la segona capa són:

• Com a Texture la figura 101.

Figura 101

• Com a Mask la figura 102.
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Figura 102

Com que la màscara per defecte és transparent per als píxels blancs, cal inver-

tir-la, ja que la zona de la imatge que ha de ser visible és negra a la màscara.

En realitat la màscara actua per tonalitats, de manera que no ha pas de ser una

imatge en blanc i negre, i on no és totalment blanca o negra és translúcida.

4) A Layer�1 (capa 1 situada a la part inferior) utilitzem com a Texture (Tex-

tura) la imatge BRICKM.jpg, que respon a la fotografia d'una paret de maons,

i que no necessita mapa de Mask (Màscara) per a ocultar una zona perquè la

capa següent s'hi situa a sobre. Per a això ens situem al botó None de Layer�1

que hi ha a l'esquerra, escollim un mapa tipus Bitmap i, com era previst, ele-

gim com a textura la imatge BRICKM.jpg. Després anomenem maons el mapa

i canviem els valors Tiling (Mosaic) en U i en V a 2,0.

5) Pugem al nivell superior del material ( ).

6) A Layer�2, amb el botó None de l'esquerra corresponent a aquesta capa

i l'opció Bitmap, elegim com a textura la imatge GRAFO.jpg. El mapa elegit

l'anomenem grafit i desactivem l'opció Tile (Mosaic) tant en U com en V.

7) Pugem al nivell superior del material ( ).

8) A la mateixa capa Layer�2, amb el botó None de la dreta i l'opció Bit-

map, elegim com a Mask (Màscara) la imatge GRAFOMASK.jpg. El mapa elegit

l'anomenem grafit màscara i desactivem també l'opció Tile (Mosaic) tant en U

com en V. Finalment anem a la persiana Output i activem l'opció Invert.

9) Pugem ( ) fins al nivell del mapa Composite (paret + grafit) i activem

l'opció de mostrar el mapa al visor amb el botó ( ).

Nota

Es podria haver usat algun dels
mapes de maons extret de les
biblioteques que incorpora
el 3ds Max, però s'ha preferit
usar una fotografia digitalitza-
da ja que produeix un efecte
més bo de realitat.
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Una vegada fet això veiem a la ranura de mostra (la canviem a un cub per

a veure-ho més bé) que el grafit surt correctament a la ranura (figura 103)

i podem tornar a pujar un nivell més per a situar-nos al nivell superior del

material (GRAFIT 1).

Figura 103

10) A continuació definim el relleu dels maons, per a la qual cosa obrim el

Material�/�Map�Navigator ( ) i arrosseguem el mapa maons des del Ma-

terial�/�Map�Navigator fins al botó None del camp Bump (Relleu). Escollim

l'opció Instance (Calcar).
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Figura 104

Canviem la quantitat de relleu a 100.

11) Assignem el material a l'objecte PARET 1.

12) Tanquem l'Editor�de�materials.

13) Ara hem de tenir el grafit representat al visor VISTA1.

Figura 105

Si no és així hem de verificar que l'opció de mostrar el mapa al visor està

activada per al mapa grafit del material GRAFIT 1.

14) Com que la PARET 1 és una primitiva Standard (una capsa), ja s'ha creat

amb coordenades de mapatge, però com que no s'ajusten a les nostres neces-

sitats les substituïm per unes de noves que donaran més bons resultats.



© FUOC • PID_00166898 95 Activitats: textures

Seleccionem l'objecte PARET 1.

15) Anem al tauler de comandaments Modify ( ) i apliquem el modifi-

cador UVW�Map, que és el que proporciona les coordenades de mapatge.

16) Usant les bases que s'han vist en crear coordenades de mapa per a la tela

del quadre i per al test en l'exercici anterior T1, l'estudiant ha de ser capaç

d'aplicar les coordenades de mapatge fins a obtenir una alineació semblant a la

de la figura 106. Perquè la posició i la mida de la imatge acabin essent similars

a les de la figura, han de seleccionar el Gizmo del modificador, alinear-lo amb

la paret, posicionar-lo i ajustar-lo en mida. El visor Left pot ser un bon lloc

per a veure el Gizmo i ajustar-lo (en realitat es veu més bé en un visor Right,

ja que en el Left ho veiem des de darrere).

Figura 106

17) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.
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Figura 107

Observeu que el grafit s'adapta al símbol de mapatge i els maons es repeteixen

fora del símbol; això és així perquè per al grafit desactivem l'opció de mosaic.

3.9. Efectes atmosfèrics

Els efectes atmosfèrics s'usen per a simular boira, explosions, volums llumino-

sos, etc. En aquest cas n'usarem un per a simular foc.

1) El primer pas és definir els objectes que s'usaran per a posicionar el foc.

Aquests objectes són ajudants del tipus Atmospheric�Apparatus. En aquest

cas els objectes ja estan creats, encara que ocults fins ara.
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Figura 108

2) Fem visibles els aparells atmosfèrics.

Anem al tauler de comandaments Display i a la persiana Hide�by�Category

desactivem l'opció d'ocultar Helpers (Ajudants).

Figura 109

3) Ara definim el foc. Per a això obrim el quadre de diàleg Environment (En-

torn) mitjançant el menú Rendering > Environment.
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Figura 110

4) A la persiana Atmosphere del quadre de diàleg premem el botó Add i se-

leccionem Fire�Effect (Efecte foc).

Figura 111
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5) A la persiana Fire�Effect�Parameters seleccionem Pick�Gizmo (l'objecte

ajudant de tipus aparell atmosfèric) i amb el botó activat pressionem la tecla

H perquè aparegui la llista d'objectes i puguem seleccionar FOC 1.

Figura 112

6) Canviem el valor de Regularity a 0,3.

7) Repetim els passos anteriors 4 i 5 d'aquest mateix apartat per a l'objecte FOC

2; en aquest cas no toquem cap paràmetre.

8) Tanquem el quadre de diàleg Environment.

9) Fem una representació ràpida del visor VISTA1.
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Figura 113

3.10. Preparar la il·luminació

1) Com hem fet amb els Helpers, anem al tauler de comandaments Display

( ) i a la persiana Hide�by�Category fem visibles les Lights (Llums).

2) Seleccionem l'única llum de l'escena el nom de la qual és LLUM FOC. És

aconsellable fer-ho pressionant la tecla H perquè apareguin els noms dels ob-

jectes, ja que en els visors queda una mica amagada entre els aparells atmosfè-

rics.

Com indica el nom s'usa per a simular la llum del foc, ja que l'efecte atmosfèric

de foc no produeix llum, només una flama autoil·luminada.

3) Per mitjà del tauler de comandaments Modify definim els paràmetres de

la llum mostrats a la figura 114.

Observem que s'ha activat l'atenuació perquè els objectes més allunyats quedin

menys il·luminats i als que són fora de rang no els arribi llum.
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Figura 114

4) Obrim el quadre de diàleg d'Environment mitjançant la barra de menús:

Rendering > Environment.

5) A la persiana Common�Parameters fem doble clic sobre el requadre que

indica el valor de la llum Ambient, i en el quadre de diàleg emergent selecci-

onem el color RGB = (45, 45, 55).

Aquest tipus de llum representa la llum que rep tota l'escena des de cap punt

en concret, que és un efecte radiant. Amb aquesta acció aconseguim que els

objectes als quals no arriba la llum del foc no es representin completament

negres, i simulem així una nit amb una mica de lluna; per això hem usat un

color blavós fosc.
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Figura 115

6) Tanquem el quadre de diàleg d'Environment.

3.11. Aspecte final

Amb això ja hem acabat tota l'escena. Fem una representació ràpida del visor

VISTA1 i mirem el resultat.

Figura 116
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3.12. Visionament l'estructura de materials

Si tot s'ha fet com hem descrit, anem a la barra de menús i seleccionem Ren-

dering > Material�/�Map�Browser, en la secció Browse�From escollim Scene,

activem l'opció By�Object i desactivem l'opció Root�Only. Hauríem de tenir

un resum de tots els materials de l'escena tal com el de la figura 117.

Figura 117
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4. Altres materials i utilitats

4.1. Introducció

En aquesta pràctica es veuran, de manera breu, alguns materials i utilitats ad-

dicionals que, atesa la rellevància que tenen, no es poden passar per alt.

Figura 118

4.2. Material amb fil

1) Iniciem el 3ds Max i obrim l'arxiu cilindro.max.

2) Obrim l'editor de materials i seleccionem la primera ranura de mostra.

3) A la persiana Shader�Basic�Parameters activem l'opció Wire (Fil).
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Figura 119

4) Assignem el material a l'objecte CILINDRE.

5) Fem una representació ràpida del visor Perspective.

Figura 120

6) Veiem que el resultat és una representació amb fil, com en els visors, i els

fils representats equivalen a les arestes de la malla de l'objecte. Aquest material

és útil, per exemple, per a crear una gàbia a partir d'un objecte que en principi

és sòlid.
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Ens queda activar l'opció 2�Sided (2 costats), ja que altrament només repre-

senta les cares anteriors, com si es tractés d'un objecte opac. Activem aquesta

opció i fem una altra vegada la representació ràpida (com es pot apreciar, no

és necessari reassignar-lo a l'objecte perquè s'actualitzi automàticament en re-

presentar l'escena).

Figura 121

4.3. Material transparent

1) Tornem a obrir l'arxiu cilindro.max i descartem els canvis fets.

2) Obrim el Material�Editor i seleccionem la primera ranura de mostra.

3) Ja hem vist com s'ha d'obtenir un material transparent amb el tipus de ma-

terial Raytrace. Una altra manera consisteix a utilitzar el paràmetre Opacity

(Opacitat) d'un material Standard. Una opacitat de 100 equival a un material

totalment opac, de manera que disminuïm l'opacitat i activem l'opció 2�Sided

per la mateixa raó que en el material amb fil.

Nota

A la persiana Extended�Para-
meters podem controlar amb
Size el gruix del fil, que per
defecte és 1.
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Figura 122

Situats a la ranura de mostra activem l'opció Background ( ) per a fer-nos

una idea de la manera com queda la transparència abans d'aplicar el material

i fer una representació de l'escena.

4) Assignem el material a l'objecte CILINDRE.

5) Fem una representació ràpida del visor Perspective.
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Figura 123

A diferència del material Raytrace l'opacitat no calcula refracció.

A la persiana Extended�Parameters hi trobem diverses opcions addicionals

per a controlar una mica més la transparència. En el menú principal Help es

pot consultar la referència de l'usuari en el menú d'ajuda si es desitja saber

més sobre el tema.

Noteu que tant l'opció Wire com l'Opacity es pot aplicar a qualsevol dels ma-

terials que s'han vist a les escenes anteriors. Podem tenir un material mapat

com la paret del grafit i representar-lo amb fil.

4.4. Material transparent mitjançant un mapa d'opacitat

En aquest cas es controla el paràmetre Opacity de la persiana Blinn�Basic

Parameters mitjançant un mapa, que pot definir zones opaques, transparents

i translúcides, segons la intensitat del color del mapa.

1) Obrim l'arxiu cilindro.max i descartem els canvis fets.

2) Obrim el Material�Editor i seleccionem la primera ranura de mostra.

3) Obrim la persiana Maps i fem clic al botó None corresponent al mapa

d'Opacity.



© FUOC • PID_00166898 109 Activitats: textures

Figura 124

Seleccionem el tipus de mapa Splat (Esquitxada). Aquí podem usar qualsevol

mapa: Bitmap, Marbre, Noise, Smoke, etc. Escollim esquitxada perquè no

s'ha vist i perquè és bastant còmode, ja que no requereix coordenades de ma-

patge.

4) Definim els paràmetres com a la figura 125:

Figura 125
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En posar en el Color�#1 el negre pur i en el Color�#2 el blanc pur, les zones

transparents són les negres i així aconseguim una transparència total. Les zo-

nes grises queden translúcides.

5) Pugem al nivell superior de l'estructura del material. Ara ens fixem que al

costat de l'opció Opacity de la persiana Blinn�Basic�Parameters apareix una

M; això significa que és governada per un mapa.

Figura 126

6) Activem l'opció 2�Sided de la persiana Shader�Basic�Parameters.

7) Assignem el material a l'objecte CILINDRE.

8) Fem una representació ràpida del visor Perspective.

Figura 127

4.5. Material autoil·luminat mitjançant un mapa

1) Obrim l'arxiu semaforo.max.

2) Obrim el Material�Editor i seleccionem la primera ranura de mostra.

3) Assignem la imatge Bitmap anomenada passar1.jpg al component Diffuse

Color de la persiana Maps. Sense tocar cap paràmetre tornem al nivell superior

del material.



© FUOC • PID_00166898 111 Activitats: textures

4) Assignem la imatge Bitmap anomenada passar.jpg al component Self-Illu-

mination de la persiana Maps. Sense tocar cap paràmetre tornem al nivell su-

perior del material. Com ha passat en el punt 5 de l'apartat anterior, ara tenim

la M en el paràmetre Self-Illumination.

Figura 128

En aquest cas el mapa Self-Illumination substitueix el valor de Self-Illumina-

tion de la persiana Shader�Basic�Parameters. Això serveix perquè el material

es vegi il·luminat encara que no hi arribi llum. S'usa, bàsicament, en simulació

de bombetes i objectes fluorescents, i sempre han d'anar acompanyats d'una

font de llum, ja que els materials no produeixen il·luminació en altres objectes.

Figura 129
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5) Assignem el material a l'objecte semiesfera, que ja té coordenades de ma-

patge.

6) Fem una representació ràpida del visor Perspective.

Figura 130

Si ara seleccionem la font de llum Omni01 i en modifiquem les característiques

amb el tauler de comandaments Modify canviant el color a negre des de la

persiana Intensity/Color/Attenuation o bé desactivem l'opció Light�Type

On a General�Parameters, veiem que efectivament no llança rajos de llum,

i tanmateix, si tornem a fer una representació ràpida del visor Perspective,

veiem que tots els objectes de l'escena apareixen negres menys les persones

verdes del semàfor que estan autoil·luminades (figura 131).
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Figura 131

4.6. Ús de la biblioteca de materials. Ús dels canals de mapa

El canal�de�mapa permet usar diferents coordenades de mapatge per a dife-

rents mapes d'un mateix material. En veurem el funcionament amb un petit

exemple, en què també usarem la biblioteca de materials.

1) Creem un cilindre.

2) Obrim el Material�Editor i seleccionem la primera ranura de mostra. Aques-

ta vegada agafem un material de la biblioteca de materials que té 3ds Max

per defecte, de manera que usem l'ordre Get�Material�( ) i en la secció

Browse�From seleccionem Mtl�Library. A continuació elegim Metal_Rust en

la llista Material�/�Map�Browser.

Nota

Si esborrem la llum no obtin-
drem el mateix resultat, ja que
quan no hi ha llums a l'escena,
entra en acció la il·luminació
predeterminada de 3ds Max.
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Figura 132

3) Una vegada el material elegit és a la ranura, despleguem la persiana Maps i

entrem al mapa que apareix en el component Diffuse�Color del material.

4) Canviem el tipus de mapa Bitmap a Composite. Per a això cliquem al botó

Bitmap i seleccionem Composite en el quadre de diàleg del Material�/�Map

Browser.

Nota

Es pot destacar que, una vega-
da seleccionada l'opció Mtl�Li-
brary en la secció File, podem
obrir una altra biblioteca, fu-
sionar biblioteques, guardar
la biblioteca actual i guardar-
la amb un altre nom, opcions
útils si es volen afegir els mate-
rials creats per a l'escena a la
biblioteca de materials.
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Figura 133

En fer aquesta operació el programa ens demana si volem conservar el mapa

actual com a submapa del nou. Li indiquem que el conservi.

Figura 134

5) Deixem el nombre de Layers en 2. A Layer�2 assignem com a Texture un

tipus Bitmap amb la imatge Rètol.jpg (botó None a la part esquerra de Layer

2) i l'anomenem rètol.

6) Tenint en compte que el mapa anterior té Map�Chanel = 1, canviem en

aquest cas Map�Chanel a 2 i desactivem Tile en U i en V.
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Figura 135

7) Assignem coordenades de mapatge al cilindre amb el modificador UVW

Map, seleccionem el tipus de mapatge Cylindrical i activem l'opció Cap (Ta-

pa). Deixem el Map�Channel = 1, per la qual cosa es dedueix que aquestes són

les coordenades de mapatge per als mapes que tenia el material Metal_Rust

per defecte (figura 136).
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Figura 136

8) Tornem a assignar coordenades de mapatge al cilindre amb el modificador

UVW�Map, seleccionem el tipus de mapatge Planar. Canviem Map�Channel

= 2, per la qual cosa es dedueix que són les coordenades usades per a projectar

el mapa amb la imatge Rètol.jpg sobre el cilindre. Modifiquem el Gizmo fins

a aconseguir la posició que veiem a la figura 137.
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Figura 137

9) Activant l'opció de Smooth + Highlights als visors Front i Perspective, i

amb la icona ( ) del material actiu en el Material�Editor, hem de veure

una cosa semblant a la figura 138.
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Figura 138

10) Representem el visor Perspective i hem d'obtenir:

Compte

Pot ser que no es mostrin tots
els mapes dels objectes mul-
timapa als visors si la targeta
gràfica no ho permet.
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Figura 139

4.7. La utilitat UVW Remove

Aquesta utilitat serveix per a eliminar les coordenades de mapatge o els ma-

terials assignats a un objecte o a una selecció d'objectes, i s'hi accedeix mit-

jançant el tauler de comandaments Utilities (Utilitats) ( ).

Per defecte no és accessible, de manera que hem de clicar sobre el botó More,

i ens surt la llista d'utilitats disponibles, entre les quals hi ha UVW�Remove.
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Figura 140

En seleccionar-la ens apareix una persiana com la de la figura 141, on indi-

quem que volem suprimir dels objectes que tenim seleccionats.

Figura 141
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5. Efectes especials de postprocés

5.1. Introducció

Atès l'abast del curs només es fa una ressenya breu sobre aquest tema.

Els efectes especials de postprocés no són més que filtres aplicats a les

imatges després de ser representades pel motor de Render (algoritme

usat per a la representació) en 3ds Max.

La imatge de mostra és la representació d'uns dels arxius d'exemple de 3ds Max,

flaresun.max, i s'hi han aplicat dos filtres d'efectes especials de postprocés:

• La llampada produïda pel Sol.

• La nebulosa al voltant de la Terra.

Figura 142

Òbviament aquests filtres s'apliquen en la fase de postproducció; per aquesta

raó, si obrim l'arxiu esmentat i fem una representació visor Camera01, obte-

nim la imatge sense els filtres aplicats. Per a representar-la amb els filtres hem

d'usar l'eina de postproducció de 3ds Max, el Video�Post.

5.2. Efectes especials de postprocés

1) El fitxer EARTHY.JPG l'utilitza un dels materials de l'escena, per la qual cosa

ha de ser assequible. Això s'aconsegueix situant el mapa en un dels camins que

3ds Max utilitza per defecte. El lloc on està situat el fitxer d'extensió .max és
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sempre un dels camins per defecte, per la qual cosa podem situar el mapa en

el mateix directori de treball on tenim el fitxer flaresun.max, que és el fitxer

de partida. També és possible afegir carpetes personalitzades com a camí per a

cercar mapes amb l'opció Customize > Configure�User�Paths.

2) Obrim l'escena FLARESUN.max.

3) Obrim el Rendering > Video�Post des de la barra de menús principal.

Figura 143

El quadre de diàleg emergent que hi apareix és l'eina de postproducció que

utilitzarem, on es pot apreciar una barra d'eines a la part superior i tres entrades

a Queue (Cua), el visor Camera01 i els dos filtres d'imatge (o efectes especials

de postprocés). Aquestes entrades s'afegeixen amb els botons de la barra d'eines

(figura 144).
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Figura 144

El camp de la dreta índica el nombre d'imatges en què es representen cadas-

cuna de les entrades de la cua, però això ja forma part del tema d'animació. En

el cas que tractem, imatges estàtiques, només representem la primera imatge,

ja que totes són iguals.

4) Pressionem el botó Execute�Sequence (Representar) ( ).

5) Seleccionem Render en el quadre emergent nou i obtenim la imatge amb

els filtres aplicats.

Figura 145

Hi ha molts tipus de filtres; en aquest cas n'hem utilitzat dos, amb caracterís-

tiques de naturalesa diferent:

• La llampada produïda pel Sol (Lens�Effects�Flare). Aquest filtre té l'origen

en algun objecte de l'escena que se selecciona dins del quadre de diàleg del

filtre. En aquest cas és la llum Omni02. Per a entrar a editar les propietats

del filtre s'hi ha de fer doble clic a sobre i seleccionar l'opció Editar.
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• La nebulosa al voltant de la Terra (Lens�Effects�Glow). Aquest filtre es pot

aplicar a materials o objectes. En el cas de voler-lo aplicar a materials, s'ha

de definir un ID d'efectes especials al material en el Material�Editor amb

la icona Material�ID�Channel�  i definir en el quadre de diàleg del

filtre que s'aplica a aquest ID de material. Per a aplicar-lo a determinats

objectes independentment del material, també es fa amb ID que es defi-

neixen en les propietats de l'objecte: seleccionem l'objecte, ens hi situem

a sobre, pressionem el botó dret del ratolí, seleccionem Object�Properties

i canviem el valor d'Object�ID al valor desitjat.




	Activitats: textures
	Índex
	1. Primers passos
	1.1. Introducció
	1.2. L'editor de materials
	1.3. El visor de materials/mapes (Material / Map Browser)
	1.4. Tipus de materials en 3ds Max
	1.5. Tipus de mapes
	1.6. Les cares ocultes, vectors normals

	2. Escena de materials i mapes
	2.1. Introducció
	2.2. Obrir l'escena
	2.3. Aplicar material al quadre
	2.4. Aplicar material a la paret
	2.5. Aplicar material al sostre
	2.6. Aplicar material als tancaments de la finestra
	2.7. Aplicar material a les persianes
	2.8. Aplicar material a la planta
	2.9. Aplicar material al test
	2.10. Aplicar material al terra
	2.11. Aplicar material a la taula
	2.12. Preparar la il·luminació
	2.13. Definir mapa d'entorn
	2.14. Aspecte final
	2.15. Visionament de l'estructura de materials

	3. Efectes atmosfèrics i màscares
	3.1. Introducció
	3.2. Obrir l'escena
	3.3. Aplicar material a l'asfalt
	3.4. Aplicar material a les voreres
	3.5. Aplicar material a les vorades
	3.6. Aplicar material a la paret de fons
	3.7. Aplicar material al bidó
	3.8. Aplicar material a la paret principal
	3.9. Efectes atmosfèrics
	3.10. Preparar la il·luminació
	3.11. Aspecte final
	3.12. Visionament l'estructura de materials

	4. Altres materials i utilitats
	4.1. Introducció
	4.2. Material amb fil
	4.3. Material transparent
	4.4. Material transparent mitjançant un mapa d'opacitat
	4.5. Material autoil·luminat mitjançant un mapa
	4.6. Ús de la biblioteca de materials. Ús dels canals de mapa
	4.7. La utilitat UVW Remove

	5. Efectes especials de postprocés
	5.1. Introducció
	5.2. Efectes especials de postprocés



