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1. Primers passos

1.1. Introducció

Els llums, en 3ds Max, són objectes que simulen llums de casa i ofici-

na, instruments d'il·luminació usats en el teatre i el cinema, el Sol, etc.

Els diferents tipus d'objectes de llum, dels quals se'n veuran alguns en

aquestes pràctiques, il·luminen de maneres diferents i simulen una gran

varietat de fonts de llum del món real.

Per defecte, quan no hi ha llums en una escena, 3ds Max aplica una

il·luminació predeterminada, que consta de dues llums invisibles: una a la part

esquerra superior de l'escena i una altra a la part dreta inferior i es desactiva

en l'instant en què s'hi afegeix la primera llum. Es poden canviar algunes de

les característiques esmentades de la il·luminació utilitzada per defecte en les

opcions de la persiana Lighting�and�Shadows del comandament Viewport

Configuration a què es pot accedir, entre altres possibilitats, des del menú

desplegable Views.

Una bona il·luminació millora la claredat i la profunditat de l'escena, i permet

donar-hi un ambient o un altre. Així, mitjançant dues de les pràctiques que

es desenvoluparan es veurà com, segons la il·luminació, s'aconsegueix l'efecte

d'il·luminació natural diürna, il·luminació artificial nocturna i il·luminació

natural nocturna.

Com ja s'ha comentat en la introducció a les pràctiques de textures, l'aspecte

d'una superfície depèn de la llum que rep en combinació amb les propietats

del material, de manera que és important recordar sempre que amb una bona

il·luminació amb uns materials mal definits, o a la inversa, no es poden obtenir

els resultats desitjats.

A més dels materials i la il·luminació, per a l'aspecte final i fins i tot pel que fa a

l'efecte que causa en el procés de treball, resulta determinant el renderitzador

de producció que s'utilitza, que en el cas de 3ds Max, per defecte, és el que es

coneix com a Scanline, encara que també posseeix tres renderiztadors més,

que no són objecte d'estudi en aquests materials, l'objectiu dels quals es limita

a recollir els aspectes més fonamentals.

El renderitzador de Scanline, a més dels algoritmes d'il·luminació local con-

vencionals, utilitza, de manera selectiva, algoritmes d'il·luminació global de

tipus Raytrace quan els objectes de l'escena utilitzen materials o mapes de Ray-
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trace, amb la qual cosa s'aconsegueixen reflexions i refraccions detallades. Tan-

mateix no calcula la llum radiant, és a dir, la llum indirecta rebotada entre

els objectes de l'escena, de manera que s'utilitzen tècniques per a simular-la.

L'avantatge principal del renderitzador de Scanline és que es poden obtenir

resultats acceptables amb temps de renderitzament molt breus.

1.2. Propietats de la llum

A continuació es presenta com simula les propietats de la llum del món real el

programa (que hem definit en la part teòrica de l'assignatura), quan s'utilitza

el tipus de llum Standard que posseeix el programa.

• Intensity: la intensitat de la llum en 3ds Max equival al valor del model de

color HSV. Al màxim valor que té (255) la llum arriba a la màxima inten-

sitat; amb un valor de 0, és completament fosca. Addicionalment hi ha un

paràmetre, que és el Multiplier, que augmenta o disminueix la potència

de la llum. Un multiplicador negatiu provoca que la llum s'enfosqueixi en

lloc d'il·luminar, de manera que pot ser útil, per exemple, per a crear un

racó que interessa que sigui molt fosc.

• Angle�d'incidència: 3ds Max usa un vector des de l'objecte de llum fins a

la cara on es calcula la il·luminació i la normal d'aquesta cara per a calcu-

lar l'angle d'incidència. Una superfície està totalment il·luminada quan

l'angle d'incidència és de 0 graus (la llum està orientada de manera total-

ment perpendicular a la superfície). El comandament Place�Highlight és

una manera de millorar la ubicació de la llum.

• Attenuation: de manera predeterminada, les llums de 3ds Max no tenen

atenuació. Per a representar una escena amb atenuació s'ha d'activar explí-

citament per a cada font de llum en la qual es vol que actuï. Es pot definir

la distància respecte a l'objecte de llum a la qual comença l'atenuació i a

la qual s'acaba.

• Llum�radiant�i�il·luminació�ambiental: amb el renderitzador de produc-

ció Scanline, en la representació d'escenes, 3ds Max no calcula l'efecte ra-

diant. Per la qual cosa, per a simular la llum radiant, es defineix un color i

una intensitat de la llum ambiental, que afecta igual a tota l'escena, i emu-

la així la llum equivalent als rebots de llum entre objectes. La il·luminació

ambiental afecta el contrast: com més gran és la intensitat que té més petit

és el contrast a l'escena. Per a millorar l'efecte radiant, també es poden usar

objectes de llum addicionals que només il·luminin una part de l'escena,

per a produir efectes radiants concrets, com una reflexió especular.

• Color: és possible definir el color de les fonts de llum amb els models RGB

i HSV.
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• Ombres�(Shadows): de manera predeterminada, els llums de 3ds Max no

projecten ombres llevat que s'activi explícitament. Si no es projecten om-

bres, la llum passa a través dels objectes i cadascun s'il·lumina com si els

altres no fossin presents. Encara que en la font de llum s'activi la projecció

d'ombres, es poden modificar els paràmetres dels objectes per a indicar si

n'hi ha algun que interessa que no rebi ombres o que no en projecti.

El programa també té un altre grup de llums anomenades Photometric, que

intenten utilitzar la base física de les llums reals, i és per això que tenen di-

ferències notables davant les característiques comentades de les llums Stan-

dard. Per exemple, a les llums fotomètriques podem variar la intensitat amb

valors fotomètrics o radiomètrics, o la caiguda és sempre de quadrat invers,

com correspon a les llums reals, o és possible canviar la distribució espacial de

la llum amb diagrames exactes facilitats pels mateixos fabricants de lluminàri-

es. En qualsevol cas no són llums pensades per a utilitzar-les amb el renderit-

zador Scanline, per la qual cosa no són objecte d'estudi en aquests materials.

1.3. Tipus d'objectes de llum Standard en 3ds Max

En 3ds Max hi ha vuit tipus d'objectes de llum Standard:

• Target�Spot: emet un raig de llum orientat com el d'una llanterna. Utilitza

un objecte de destinació al qual dirigeix la llum.

• Free�Spot: emet un raig de llum orientat com el d'una llanterna, però no

utilitza cap objecte de destinació; s'ha de moure i fer rotar per a apuntar

a la direcció desitjada.

• Target�Direct: projecta rajos de llum paral·lels en una única direcció, igual

que el Sol (a la pràctica) sobre la superfície de la Terra. Utilitza un objecte

destinació per a encaminar el feix de rajos.

• Free�Direct: projecta rajos de llum paral·lels en una única direcció, igual

que el Sol (a la pràctica) sobre la superfície de la Terra; s'ha de moure i fer

rotar per a apuntar a la direcció desitjada.

• Omni: emet rajos de llum en totes les direccions des d'una única font.

Aquest tipus de llums s'usen per a afegir "il·luminació de farciment" a

l'escena o per a simular llums de font puntual.

• mr�Area�Omni i mr�Area�Spot: com indiquen les inicials, són llums es-

pecíficament dissenyades per a obtenir els millors resultats quan són uti-

litzades juntament amb el renderitzador de producció avançat Mental�Ray

que també té el programa.

• Skylight: es tracta d'una llum que pretén simular la il·luminació difusa

provinent del cel, amb una cúpula esfèrica, que fins i tot es pot mapar, des
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de la qual s'emet la radiació esmentada. També pot generar ombres difu-

ses, amb un procés de llançat de rajos, si s'activa l'opció Cast�Sahdows,

encara que utilitzant el renderitzador per defecte Scanline necessita molt

temps de renderització. En realitat aquesta llum ofereix resultats més bons

quan s'utilitza conjuntament amb el renderitzador d'il·luminació avança-

da Light�Tracer, basat en tècniques d'emissió de fotons.

Figura 1

1.4. Paràmetres generals dels objectes de llum

1) Persiana General�Parameters

Light�Type: tipus de llum.

On (Activa): encén i apaga el llum. Quan la casella està marcada la llum és

encesa. Quan una llum és apagada no s'usa per a representar l'escena, és omesa.
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Figura 2

Shadows�On: activa la projecció d'ombres.

Llista�desplegable�de�mètodes�d'ombra (just sota d'On): ens permet seleccio-

nar entre els diferents tipus d'ombra disponibles per a la representació, els més

significatius dels quals són Shadow�Maps o Ray�Traced�Shadows. Depenent

del tipus d'ombra escollit apareix una persiana que permet accedir als paràme-

tres específics. Per exemple, si s'utilitzen ombres de mapa, els controls addici-
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onals són a la persiana Shadow�Map�Params, o si s'utilitza el tipus d'ombra

de RayTrace la persiana canvia de nom a Ray�Traced�Shadow�Params per a

permetre accedir als controls addicionals de les ombres de RayTrace.

Use�Global�Settings: amb aquesta opció activada els altres controls d'ombra

usen els valors de totes les altres llums projectores d'ombres que tenen activada

aquesta mateixa opció. En modificar els paràmetres afectats per a una llum

amb aquesta opció seleccionada, es canvien per a totes les llums que també

la tenen activada.

Exclude: permet indicar objectes que seran exclosos de l'efecte de la llum. Es

pot excloure la il·luminació, la projecció d'ombres o tot alhora.

2) Persiana Intensity/Color/Attenuation

Mostra�de�color (just a la dreta de la casella Multiplier): mostra el color dels

rajos de llum projectats per la font de llum. Clicant-hi a sobre s'accedeix al

Color�Selector, on es pot canviar el color.

Multiplier: augmenta la intensitat de la llum amb un valor positiu més gran

que 1, disminueix amb un valor entre 0 i 1, i sostreu llum amb un valor nega-

tiu, de manera que aconsegueix zones fosques selectivament.

• La Near�Attenuation determina si la llum disminueix fins a la intensitat

zero en un rang definit. Si s'activa Use amb l'atenuació llunyana (Far) però

no la propera (Near), la font de llum utilitza la intensitat especificada pels

controls Color i Multiplier, manté el valor esmentat des de la font fins a

la distància indicada amb Start i disminueix fins a la intensitat zero en la

distància especificada amb End.

• La Far�Attenuation determina si la llum augmenta des de zero fins al va-

lor indicat per Color i Multiplier en un rang definit. Si s'activa Use amb

l'atenuació propera (Near), la llum manté un valor de zero fins a la distàn-

cia especificada a Start. Des d'allà fins a la distància especificada per End,

augmenta el valor. A partir d'End, la llum manté el valor especificat pels

controls de Color i de Multiplier, tret que també sigui activa l'atenuació

propera (Near).

3ds Max no permet superposar les distàncies de Near�Attenuation i Far�Atte-

nuation.
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Figura 3

Far� Attenuation i Near�Attenuation per a un objecte de llum tipus Spot

amb l'opció Overshoot desactivada. Amb l'opció Overshoot activada els rangs

d'atenuació són delimitats per esferes senceres ja que la font de llum projec-

ta rajos en totes direccions. En un objecte de llum omnidireccional els rangs

sempre són esferes.

Start i End: defineixen els límits de Near�Attenuation i Far�Attenuation, com

s'ha descrit en els paràgrafs anteriors.

Use: activa l'atenuació Near o Far de la llum.

Show: mostra en els visors els valors de Near�Attenuation i Far�Attenuation.

Decay (Caiguda): és una manera addicional de fer que es redueixi la intensitat

d'una llum amb la distància. Hi ha tres opcions de Decay:

• None: amb aquesta opció no hi ha caiguda. La llum manté tota la força

de l'origen fins a l'infinit, tret que activi la Far�Attenuation.

• Inverse: aquesta opció defineix una caiguda de la intensitat inversa en la

distància amb la finalitat de llum.

• Inverse�Square: aquesta opció defineix una caiguda de la intensitat de

quadrat invers en la distància a l'objecte de llum (és la caiguda de llum

que es dóna en la "naturalesa", però potser resulta massa fosc per al món

de la infografia).

El punt en què comença la caiguda depèn si s'utilitza atenuació o no. Si

no s'empra atenuació, la caiguda comença a la superfície de la llum però, si

s'utilitza, la caiguda comença a la posició de final proper. L'atenuació llunyana

no afecta la caiguda. Una vegada establert el punt inicial, la caiguda continua

la seva fórmula fins a l'infinit, o fins que la mateixa llum es talla amb els valors

d'atenuació llunyana. Dit d'una altra manera, la distància entre l'atenuació

Near i Far no escala ni afecta de cap altra manera la rampa aparent de llum

decadent.

Consell

Com que Decay continua
calculant valors més i més fos-
cos a mesura que augmenta
la distància de la llum, és reco-
manable atenuar almenys el
final de la llum per a eliminar
càlculs innecessaris.
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3) Persiana Spotlight�Parameters (la persiana varia segons si es tracta d'un

objecte de llum focus, direccional o omnidireccional)

a)�Light�Cone

Show�Cone: mostra o oculta els cons de llum i atenuació (indiquen la zona

i la direcció en què es projecten els rajos de llum) quan l'objecte de llum està

desseleccionat.

Overshoot: quan aquesta opció està activada, l'objecte de llum projecta rajos

en totes direccions, independentment del con (es comporta com si fos omni-

direccional), però les projeccions i les ombres només ocorren dins del con.

Hotspot/Beam: ajusta l'angle del con de llum, dins del qual la intensitat és la

que indiquen els controls Color i Multiplier.

Falloff/Field: ajusta l'angle del con d'atenuació de la llum. La intensitat de la

llum disminueix fins a zero des del con de llum fins al con d'atenuació.

Circle/Rectangle: determina la forma de les àrees de Falloff/Field i Hotspot.

Aspect: determina la relació altura/amplada si la projecció de llum és rectan-

gular.

Bitmap�Fit: si se selecciona el tipus de con rectangular, aquest control per-

met ajustar la relació altura/amplada, de manera que coincideixi amb la d'una

imatge de mapa de bits determinada. Això és útil quan s'utilitza la llum com

a projector.

Figura 4

Cons de llum i d'atenuació per a un objecte de llum tipus Spot. Si la llum

és tipus direccional, en lloc de cons de llum tenim cilindres de llum, ja que

els rajos projectats són paral·lels. El tipus de llum omnidireccional no té cons

lluminosos, perquè llança rajos de llum en totes direccions.

4) Persiana Advanced�Effects
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Contrast: permet ajustar el contrast entre les àrees Diffuse i Ambient de la

superfície. Amb un valor de 0 es té un contrast normal.

Soften�Diff.�Edge: si s'activa, Soften�Diff.�Edge debilita l'aresta entre les por-

cions Diffuse i Ambient d'una superfície. Això ajuda a eliminar arestes que

poden aparèixer sobre una superfície en certes circumstàncies.

Diffuse: si s'activa (valor predeterminat), la llum afecta les propietats difuses de

la superfície d'un objecte; si es desactiva, la llum no té efecte sobre la superfície

difusa.

Specular: si s'activa (valor predeterminat), la llum afecta les propietats especu-

lars de la superfície d'un objecte; si es desactiva, la llum no té efecte sobre

propietats especulars.

Ambient�Only: si s'activa, la llum afecta només el component ambiental de

la il·luminació (l'efecte d'aquesta opció no s'aprecia als visors, només apareix

en representar l'escena).

Map: si s'activa, es pot usar un mapa (definit en el Material�Editor) per a pro-

jectar-lo, cosa que converteix l'objecte de llum en un projector (per exemple,

per a simular un projector de transparències).

5) Persiana de Shadow�Parameters

a)�Object�Shadows

Color: el color de les ombres projectades.

Dens.: ajusta la densitat de les ombres.

Map: assigna un mapa a les ombres. Els colors del mapa es barregen amb el

color de l'ombra.

Light�Affects�Shadow�Color: en activar-la, el color de la llum es barreja amb

el color de l'ombra (o els colors si està mapat).

b)�Atmosphere�Shadows

On: quan s'activa, els efectes atmosfèrics projecten ombres. Aquest commuta-

dor és independent del commutador On per a ombres d'objecte normals; una

llum pot projectar ombres atmosfèriques però no normals, o viceversa: pot

projectar tots dos tipus d'ombres o cap.

Opacity: ajusta l'opacitat de les ombres. Aquest valor és un percentatge.

Nota

Soften�Diff.�Edge redueix lleu-
gerament la quantitat de llum.
Això ho pot contrarestar, fins a
cert punt, augmentant el valor
de Multiplier.
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Color�Amount: ajusta la quantitat amb què es barreja el color de l'atmosfera

amb el color de l'ombra. Aquest valor és un percentatge.

Una vegada creada la llum, si necessitem modificar algun paràmetre o opció ho

podem fer des del tauler de comandaments Modify, i s'observa que en alguna

de les persianes esmentades apareix alguna opció més, com per exemple a

la persiana General�Parameters, on hi ha un camp nou que permet canviar

el tipus de llum, i també les opcions per a convertir i definir l'objectiu. Així

mateix, en el menú apareixen les persianes noves.

6) Persiana Atmospheres�&�Effects

Aquesta persiana permet afegir i editar els efectes atmosfèrics i d'il·luminació

de què disposa el programa i que es poden associar a una llum.

Aquesta persiana constitueix un mètode abreujat del quadre de diàleg Envi-

ronment, en què també es pot accedir per a associar l'efecte a la llum i confi-

gurar-ne els paràmetres.

7) Persiana Mental�Ray�Indirect�Illumination

Permet controlar el comportament de la llum quan s'utilitza el renderitzador

Mental Ray. Els valors que té no tenen cap efecte amb el renderitzador Scanline

ni en les solucions d'il·luminació avançada de què disposa el programa.

8) Persiana Mental�Ray�Light�Shader

Permet assignar un ombrejador de llum específic dels que hi ha disponibles

per a utilitzar-lo amb el renderitzador Mental Ray. En general, en 3ds Max, un

ombrejador és una funció que calcula efectes de la llum.

1.5. El llistador de llums

S'accedeix al llistador de llums des del menú Tools > Light�Lister.

Aquest quadre de diàleg permet modificar diversos controls de cada objecte

de llum de l'escena. És un mètode abreujat que accedeix als controls més relle-

vants del tauler de comandaments (figura 1) Modify de cada objecte de llum.

Figura 5
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A la figura 5 es mostra el Light�Lister per a una escena amb dos objectes de

llum, un Spot i un Omni. Es pot observar que l'Spot llança rajos de llum

blancs mentre que els de l'Omni són groguencs. L'Spot té activada l'opció de

projectar ombres (Shadows) mentre que l'Omni no. Les dues fonts de llum

estan activades.

Figura 6

A la persiana General�Settings es poden modificar les opcions Global�Tint,

Global�Level i Ambient�Color, a les quals també s'accedeix mitjançant el

quadre de diàleg d'Environment.

• Global�Tint: afegeix una tinta de color a totes les llums de l'escena, excepte

a l'ambiental.

• Global�Level: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació global de les

llums.

• Ambient�Color: l'hem comentada en el punt 5 de l'apartat "Preparar la

il·luminació", en la pràctica de textures de l'apartat 3 del mòdul 2.

La secció General�Settings serveix per a definir paràmetres per a un conjunt de

llums de l'escena alhora. Per a saber més coses sobre el funcionament d'aquesta

secció us heu de dirigir al User�Reference del menú d'ajuda del mateix pro-

grama.
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2. Simulació d'una il·luminació diürna

2.1. Introducció

En aquesta pràctica es parteix d'una escena amb il·luminació predeterminada,

figura 7, fins a arribar a la figura 8, on l'escena sembla il·luminada amb llum

natural del dia.

Figura 7

Figura 8
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2.2. Obrir l'escena

1) En aquest cas l'escena ja ve amb els materials aplicats, de manera que abans

d'obrir-la s'han de copiar totes les imatges de mapes de bits que usen els ma-

terials en el directori >�carpeta�arrel�de�3ds�Max�2010�\�maps�\�Misc. S'ha

escollit aquest lloc perquè és el que ha destinat 3ds Max per a guardar imatges

diverses (miscellaneous), però es poden copiar a qualsevol altre directori que

estigui configurat com a ruta�d'accés per a imatges de mapes de bits. Se'n pot

usar un de personalitzat.

Per a veure les rutes d'accés que estan configurades s'ha d'anar al menú Custo-

mize > Configure�User�Paths i llavors clicar sobre la pestanya External�Files.

Figura 9

Nota

En les pràctiques anteriors no va ser necessari fer-ho perquè en definir els materials es van
seleccionar les imatges, i 3ds Max guarda la ruta on són, però si no són a la ruta original
de creació del material llavors s'han de buscar les imatges en els directoris configurats a
Configure�User�Paths. Per la qual cosa s'ha de recordar sempre que en portar una escena
d'un ordinador a un altre també s'hi han de portar totes les imatges usades en la creació
dels materials.

2) El pas següent és obrir l'escena en 3ds Max, per a la qual cosa anem a la

barra d'eines d'accessos ràpids, Quick�Access�Toolbar, i polsem la icona del

programa, que ens donarà accés als comandaments de gestió d'arxius, i selec-

cionem Open, o bé usem el mètode abreujat de teclat Ctrl�+�O. Obrim l'arxiu

habitació.max (que es facilita al CD). En aquest moment hauríem de tenir la

configuració de visors mostrada a la figura 10.



© FUOC • PID_00166899 18 Activitats: il·luminació

Figura 10

2.3. Simulació de la llum del Sol

Per a simular aquest efecte s'usa un Target�Spot. Aquest objecte projecta un

feix de llum enfocat, com una llanterna, cap a un blanc definit explícitament.

Encara que els rajos de llum provinents del Sol són pràcticament paral·lels,

amb la qual cosa l'ideal seria un objecte de llum tipus direccional (Direct), s'ha

decidit usar el tipus de llum de focus per a aconseguir més il·luminació amb

llum directa a l'interior de l'habitació ja que la finestra és petita. Encara que,

com sempre, tot és una qüestió subjectiva i depèn del resultat que es busqui.

I cal tenir en compte que no sempre el que a priori és el millor aconsegueix

donar la millor solució al que es busca.

1) Anem al tauler de comandaments Create, seleccionem la icona de llums i,

dins d'aquesta categoria, fem clic a l'Object�Type�Target�Spot.
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Figura 11

A continuació fem un clic (sense deixar anar el botó del ratolí) a la part dreta

del visor Top, amb la qual cosa apareix la icona de focus. Arrosseguem cap

a l'esquerra, de manera que definim l'objectiu a què apunta i deixem anar el

botó del ratolí.

Figura 12
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Hem d'obtenir un resultat com el de la figura 12. Observeu que en el moment

de crear el primer objecte de llum es desactiva la il·luminació predeterminada

de 3ds Max; seguidament canviem el nom de Focus01 pel de SOL.

2) En aquest punt ja tenim el focus creat, però falta col·locar-lo a la posició

adequada; hem d'aconseguir que la llum entri per la finestra.

Els objectes de llum es transformen igual que qualsevol altre objecte en 3ds

Max, o sigui que seleccionem el SOL.

Nota

Si es desitja seleccionar fent clic a sobre de l'objecte (moltes vegades el més ràpid és usar la
selecció per nom) al visor, és aconsellable anar a la barra d'eines i en la llista de Selection
Filter seleccionar Lights; d'aquesta manera només es podran seleccionar les llums i no
se seleccionaran els objectes geomètrics per error.

Figura 13

3) Seleccionem el comandament Move de la manera més còmoda. Recordeu

que s'hi pot accedir per la barra d'eines i movent interactivament en el visor,

obrint el quadre de diàleg de transformació en la barra de menús Edit > Trans-

form�Type-In (opcionalment s'obre fent clic amb el botó dret a la icona de
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Move de la barra d'eines, segons la figura 14) o bé clicant amb el botó dret a

sobre del SOL, de manera que apareix un menú i hi seleccionem Move (figura

15).

Figura 14

Figura 15

Usem l'últim mètode per a situar el SOL a les coordenades (177, 31, 110) res-

pecte al sistema de coordenades World. Això es fa canviant les coordenades de

posició del SOL amb la barra d'estat, tenint el commutador a la posició coor-

denades absolutes, una vegada hem seleccionat Move.
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Figura 16

4) Repetim el pas anterior però amb l'objecte SOL.Target, i els situem al punt

(–44, 31, 0). Pitgem la icona de Zoom�Extents�All ( ).

5) Queda per modificar els paràmetres de la llum, que s'han de definir com

a la figura 17.

Figura 17

Seleccionem l'objecte projector de llum, el SOL, i anem al tauler de comanda-

ments Modify.

El que fem és definir una il·luminació amb la intensitat màxima i de color

blanc: HSV = (0, 0, 255). D'aquesta manera s'aconsegueix l'efecte de llum d'un

dia molt assolellat. Ja es va veure a la pràctica de materials que per a la posta de

sol s'usen altres valors; si hi ha núvols que el tapen no és tan clar. Addicional-

ment, s'usa un factor Multiplier d'1,3, i s'augmenta encara més la intensitat.

Nota

A qui li agradi més usar el qua-
dre de diàleg de transforma-
ció, el pot usar; el resultat és el
mateix.
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Cal tenir en compte que aquests valors són bastant subjectius i la il·luminació

també depèn dels materials, com hem de saber; potser amb materials amb

altres components difusos, especulars i ambientals no seria necessari crear una

llum amb tanta intensitat per a aconseguir el mateix efecte. També es podria

usar un color lleugerament groguenc.

A més, això es combina amb altres fonts de llum que es veuran a continua-

ció, amb la qual cosa gairebé mai no s'aconsegueix un resultat definitiu en la

primera definició de la llum. En aquest cas és definitiu, perquè ja s'ha acabat

l'escena abans de suggerir aquests valors.

També s'ha augmentat el Hotspot/Beam a 60. Aquest valor defineix l'angle

del con de llum amb intensitat màxima; amb això aconseguim que tota la

llum que entra per la finestra sigui amb la intensitat màxima, ja que no té

sentit que la llum del Sol s'atenuï. S'observa que automàticament el valor de

Falloff/Field ha augmentat a 62, ja que aquest valor defineix l'angle del con

d'atenuació de la llum i sempre ha de ser més gran que el de Hotspot.

En resum, la llum té intensitat màxima dins del con de Hotspot, s'atenua

fins a no il·luminar entre el con de Hotspot i el de Falloff, i fora d'aquest

no il·lumina, llevat que s'activi l'opció Overshoot (amb aquesta opció la llum

s'emet en totes direccions, però només projecta ombres dins del seu con

d'atenuació).

Finalment, s'ha activat la projecció d'ombres amb el tipus Shadow�Map. Els

paràmetres de la persiana Shadow�Map�Params no s'han tocat. És interessant

el valor del Bias, ja que apropa o allunya l'ombra de l'objecte projectant, i s'usa

per a corregir alguns defectes que se solen produir en certes circumstàncies.

El valor de Size fa referència a la mida, en píxels quadrats, del mapa d'ombra,

és a dir, a la resolució de l'ombra, i el valor Sample�Range fa referència al

suavitzat de les arestes de l'ombra. L'opció Absolute�Map�Bias se sol usar a

l'hora de crear animacions (encara que no sempre és així). Per a saber-ne més

bé el funcionament us heu de dirigir a Autodesk�3ds�Max�Help del menú

Help.

Fem una representació ràpida del visor VISTA1 polsant la icona Render�Pro-

duction de la barra d'eines ( ).
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Figura 18

Podeu variar el paràmetre Bias comentat anteriorment, posar-hi un valor de

4,0 i tornar a renderitzar el visor VISTA1, i veureu com les ombres s'allunyen

de la paret dreta, cosa que no interessa.

Nota

Qui posseeixi un ordinador ràpid pot configurar el visor VISTA1 com a ActiveShade; això
es fa clicant amb el botó dret del ratolí a sobre de la paraula VISTA1 (una de les etiquetes
del visor a la cantonada superior esquerra) i l'opció ActiveShade del menú emergent.
Llavors al visor es veu una representació de l'escena més propera a la representació final,
que s'actualitza a mesura que es modifiquen les llums, però requereix molta més potència
de càlcul que el tipus de representació Smooth + Highlights. Si una vegada seleccionada
la VisióActiva es veu que va molt lent, es tanca clicant amb el botó dret a qualsevol lloc
del visor i seleccionant Close en el menú Quad emergent.

També es pot tenir una ActiveShade flotant a la qual s'accedeix amb la icona de la barra

d'eines ( ).

Figura 19
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2.4. Simulació de la llum radiant

S'observa que el resultat obtingut deixa molt a desitjar. Això és a causa que en

el Render per defecte Scanline de 3ds Max no calcula la llum radiant, com ja

s'ha esmentat anteriorment. Per aquest motiu només han quedat il·luminades

les superfícies que reben la llum directament i no les que han de rebre la llum

rebotada.

1) La primera correcció es fa usant una llum ambiental que 3ds Max permet

definir. Aquesta llum equival a la llum general que il·lumina tota l'escena, té

una intensitat i difusió uniformes, però manca d'origen i direcció discernibles.

(Ja es va usar en el punt 5 de l'apartat "Preparar la il·luminació", en la pràctica

de textures de l'apartat 3 del mòdul 2.)

Anem a la barra de menús i seleccionem Rendering > Environment, o de

manera abreujada prement la tecla 8.

Figura 20

Definim la llum Ambiental�(Ambient) com es mostra a la figura 20: RGB =

(120, 120, 120).

2) Tornem a renderitzar el visor VISTA1.
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Figura 21

Això ha aclarit tota l'escena de manera general però no és suficient; es reque-

reixen més fonts de llum que acabin de simular la llum radiant de manera

local, és a dir, que il·luminin més les zones que presumiblement queden més

il·luminades per la llum rebotada.

3) Seguint els passos del punt 1 de l'apartat anterior ("Simulació de la llum del

Sol"), ara seleccionem una llum de tipus Omni. (Recordeu que aquest tipus de

llum emet rajos de llum en totes direccions des d'un únic punt.)

Fem clic al visor Top a la dreta de la taula, de manera que situem l'objecte de

llum i l'anomenem EMU RADIANT1.

Figura 22

4) Pel mateix procés que el punt 3 de l'apartat anterior ("Simulació de la llum

del Sol"), situem la llum a la posició (69, 31, 44).



© FUOC • PID_00166899 27 Activitats: il·luminació

En aquest punt fa ressaltar la part dreta de la taula, on toca més la llum solar,

i la llum rebotada cap al marc de la finestra i les zones de les parets properes.

5) Com que és una llum que fa de llum rebotada, ha de ser de menys intensitat

que la principal; per això editem els paràmetres de la llum i posem el valor de

Multiplier a 1,0 i el valor HSV = (0, 0, 70). Si una vegada vist el resultat l'escena

queda massa il·luminada en zones llunyanes a l'objecte EMU RADIANT1, es

pot usar alguna de les possibilitats d'atenuació comentades en el punt 1.2, com

un Decay�Inverse.

Aquesta llum no ha de projectar ombres; si no es veuran ombres en diverses

direccions.

6) Fem un Render del visor VISTA1.

Figura 23

Veiem que amb aquesta emulació de llum radiant l'escena agafa un realisme

molt més gran, fa més la sensació de profunditat i les ombres no produeixen

unes vores tan brusques.

7) Però encara hi ha una cosa que crida l'atenció: els laterals de la taula són

massa foscos per a la quantitat de llum que sembla que entra per la finestra.

Semblaria correcte si el color d'aquests laterals fos un marró molt fosc, i de fet

ho és, però no tant. Així, sabent que el material no es va definir perquè quedés

tan fosc a les zones difuses, hi hem de fer alguna cosa. Cal fixar-se que cap de

les dues fonts de llum definides no envia rajos de llum que arribin directament

als laterals de la taula que es veuen en la VISTA1, i d'aquí ve el problema, que

només estan il·luminats amb la llum Ambient.
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Una solució possible és crear una llum Omni al punt (–60, –20, 10) amb una

intensitat de 120, és a dir, amb HSV = (0, 0, 120). Deixem el Multiplier a 1,0.

Ens assegurem que no projecta ombres.

Llavors fem un Render del visor VISTA1.

Figura 24

8) Ara ens ha aparegut un altre problema, i és que la suma de les intensitats de

les tres fonts de llum als llocs on arriben directament produeix colors cremats,

com s'indica a la figura 24. A més, la il·luminació general queda massa pujada

d'intensitat.

Això té una solució i és indicar a l'última font de llum, EMU RADIANT2, que

només il·lumini la taula.

Seleccionem l'objecte de llum EMU RADIANT2, anem al tauler de comanda-

ments Modify i seleccionem Exclude a la persiana de General�Parameters.

Seleccionem tots els objectes menys [TAULA] i amb el botó indicat de vermell

a la figura 25 els passem al camp de la dreta. En aquest moment els objectes

de la dreta estan marcats per a excloure'ls de la il·luminació d'aquesta font

de llum i també de la projecció d'ombres per aquesta font de llum, encara

que no seria necessari perquè no projecta ombres. També ho podeu provar al

revés (de vegades és necessari): escollir l'objecte TAULA i traslladar-lo a la dreta

(s'ha d'esborrar prèviament tota la llista amb Clear). Marqueu llavors l'opció

Include i l'opció Ilumination.



© FUOC • PID_00166899 29 Activitats: il·luminació

Figura 25

2.5. Aspecte final

Amb això ja hem acabat tota l'escena. Fem un Render del visor VISTA1 i mirem

el resultat.

Figura 26

Anem Save�As des del menú d'accés ràpid i guardem l'escena amb el nom

habitació_diürna_natural.max (usarem aquest fitxer en la pràctica següent).

Per acabar, us proposem de seleccionar l'objecte de llum SOL, anar al tauler de

comandaments Modify i canviar el tipus de llum a Directional amb Targeted

activat. Llavors s'obté:
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Figura 27

Aquest resultat és més realista, però tant aquesta solució com l'anterior són

bones. Tot depèn del que es pretengui aconseguir.
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3. Simulació d'una il·luminació nocturna natural

3.1. Introducció

En aquesta pràctica es parteix de l'escena de la figura 28, fins a obtenir

la il·luminació mostrada a la figura 29. Es pot comprovar que, segons la

il·luminació i amb molt pocs canvis, s'aconsegueixen efectes molt diferents.

Figura 28

Figura 29
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3.2. Obrir l'escena

El primer pas és obrir l'escena en 3ds Max; per a això polsem la icona del pro-

grama de la barra d'accessos ràpids Quick�Access�Toolbar i seleccionem Open

o bé usem el mètode abreujat de teclat Ctrl�+�O, com hem esmentat anterior-

ment. Obrim l'arxiu habitació_diürna_natural.max de la pràctica anterior.

3.3. Simulació de la Lluna

Aquesta escena és molt ràpida de fer.

1) Seleccionem l'objecte de llum SOL i hi canviem el nom pel de LLUNA.

2) Seleccionem l'objecte LLUNA i canviem dos dels General�Parameters:

HSV = (170, 50, 100)

Multiplier = 1,0

3) Hem de canviar el mapa d'entorn (Environment�Map); ara per la finestra

ha d'aparèixer una imatge del cel de nit.

Obrim el quadre de diàleg d'Environment i el Material� Editor. Fem clic

(sense deixar anar el botó) sobre la primera ranura de mostra de l'editor

i l'arrosseguem fins al botó d'Environment� Map del quadre de diàleg

d'Environment, on ara hi havia el mapa fons2 (SKY.JPG).

Elegim l'opció Instance; d'aquesta manera tots els canvis que fem en el Mate-

rial Editor s'actualitzen automàticament en el mapa de fons.
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Figura 30

3.4. Simulació de la llum radiant

Aquesta vegada emular la llum radiant serà molt senzill ja que es tracta d'una

escena molt fosca.

1) Seleccionem els objectes EMU RADIANT1 i EMU RADIANT2 i els esborrem,

o els desactivem. Ja no són necessaris.

2) Repetim el procediment del punt 1 de l'apartat "Simulació de la llum radi-

ant", en la pràctica anterior d'il·luminació diürna I1, però assignant a la llum

ambiental HSV = (165, 130, 50).
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3.5. Aspecte final

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

VISTA1 i mirem el resultat.

Figura 31
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4. Simulació d'una il·luminació nocturna artificial

4.1. Introducció

En aquesta pràctica es parteix d'una escena amb il·luminació predeterminada,

figura 32, fins a arribar a la figura 33, on l'escena sembla il·luminada amb fonts

de llum artificials.

Figura 32

Figura 33
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En aquest moment ja es pot preveure una mica com s'ha de fer aquesta escena.

El primer que s'ha de tenir en compte és que les llums han d'agafar un to

groguenc per a simular la llum provinent de bombetes comunes. Si haguéssim

optat per usar fluorescents, els llums haurien de tenyir l'escena d'un to blavós.

4.2. Obrir l'escena

El primer pas és obrir l'escena en 3ds Max. Ho fem com en els casos anteriors

amb el comandament Open o bé usem el mètode abreujat de teclat Ctrl�+�O.

Obrim l'arxiu habitació.max (que es facilita al CD).

4.3. Crear els llums

1) Anem al tauler de comandaments Create, seleccionem la icona de Lights,

seleccionem en el camp corresponent Standard i, dins d'aquesta categoria,

fem clic al tipus de llum Free�Spot. Aquest tipus d'objecte de llum és com el

Target�Spot, que ja s'ha vist, però no fa falta definir l'objectiu al qual apunta.

L'usem per a simular la llum produïda pels dos llums que apunten al sostre,

ja que és un tipus de llum en què no es pot modificar l'orientació de la llum.

Realment, amb els dos tipus de focus es pot aconseguir el mateix efecte, però

un s'orienta movent l'objectiu, molt fàcil i intuïtiu, i l'altre fent rotar l'objecte

de llum (hi ha altres diferències però es destaquen quan s'anima una escena).

2) Fem clic al visor Top i així creem el Free�Spot.

Figura 34

3) S'observa que s'ha creat apuntant cap al fons del visor. Per a orientar-lo cap a

dalt el fem rotar 180 graus respecte a l'eix de les X al visor Top amb el sistema

de coordenades View (l'eix X coincideix amb el del sistema absolut universal),

amb qualsevol de les tècniques que s'han vist en les pràctiques de modelatge

(d'M1 a M4).
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4) L'anomenem LLUM DRET.

5) El situem a la posició (78,55, 78,55, 65) respecte al sistema de coordenades

World.

6) Amb l'objecte seleccionat anem al tauler de comandaments Modify i can-

viem els paràmetres.

HSV = (38, 18, 203)

Multiplier = 1,0

Hotspot = 115,0

Falloff = 150,0

Figura 35

S'ha definit un con d'atenuació (Falloff/Field) bastant més gran que el de punt

lluminós (Hotspot) per a suavitzar les vores del con de llum; si no, no quedaria

gaire real.

No s'ha activat projectar Shadows ja que seria un càlcul innecessari perquè

aquesta llum tal com està situada i orientada només afecta les parets, i aquestes

parets no llancen ombres sobre cap objecte.

7) Per a crear el llum esquerre fem una còpia del dret i el canviem de posició.

Seleccionem l'objecte LLUM DRET i anem a la barra de menús Edit > Clone, i

indiquem que volem una Instance i hi posem el nom de LLUM ESQUERRE.
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Figura 36

Amb això hem fet un calc (de manera que en modificar-ne una de les dues es

modifica l'altra) que ha quedat a sobre de l'anterior.

8) Situem el llum nou al punt (–48,1, 78,55, 65) respecte al sistema de coor-

denades absolut World.

9) Fem un Render ràpid del visor VISTA1.

Figura 37

Tornem a detectar el problema de la llum radiant.

10) A continuació, crearem l'objecte de llum que farà del focus que hi ha da-

munt la taula. Anem al tauler de comandaments Create, seleccionem la icona

de llums i, dins d'aquesta categoria Standard, fem clic al tipus de llum Target

Spot.
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11) Fem clic (sense deixar anar el botó del ratolí) al visor Front, més o menys

a sobre del focus, i l'arrosseguem cap a baix; llavors deixem anar el ratolí. Amb

això hem situat l'objecte de llum una mica "a ull".

Figura 38

12) L'anomenem FOCUS TAULA i el situem a les coordenades (–9,9, 22,3, 65,2)

respecte al sistema de coordenades absolut World.

13) Seleccionem l'objectiu (FOCUS TAULA.Target) i el situem a les coordenades

(–10, 22,3, 32,5).

14) Seleccionem l'objecte de llum FOCUS TAULA i hi canviem els paràmetres

al tauler de comandaments Modify:

HSV = (36, 24, 150)

Multiplier = 1,0

Activar projectar Shadows

Hotspot/Beam = 50, 0

Falloff/Field = 120, 0
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Figura 39

15) Fem un Render ràpid del visor VISTA1.

Figura 40

4.4. Simulació de la llum radiant

1) El primer pas és definir la il·luminació ambiental (Ambient), encara que

una altra tècnica és primer usar fonts de llum en llocs estratègics i després, si

és necessari, afegir-hi la il·luminació ambiental.

Anem a la barra de menús Rendering > Environment i definim la llum am-

biental HSV = (43, 22, 104).
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Aprofitem per a desactivar la casella Use�Map; d'aquesta manera el fons és

negre en lloc de la imatge del cel.

Figura 41

2) Fem un Render del visor VISTA1.

Figura 42

El resultat encara no és satisfactori: la finestra és massa fosca. Això es deu al

fet que el component ambiental del material de la finestra és molt fosc i com

que cap dels tres llums no il·lumina directament la finestra ha quedat molt

fosca. A més, la taula ha de quedar més il·luminada; podríem augmentar la

intensitat del focus de la taula però usarem una font de llum tipus Omni per

a il·luminar una mica més la taula i de passada les parets.

Això és millor que intensificar el focus de la taula, perquè intensificant la llum

emesa pel focus encara es marca més el contrast entre la zona de la taula que

rep llum del focus i la que no i, de fet, el que interessa és reduir aquest con-

trast; després la taula ha de rebre bastant llum rebotada del sostre (tret que

estigui pintat amb una pintura especial absorbent; tot depèn del que es vol

representar).
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3) Anem al tauler de comandaments Create, seleccionem la icona de Lights

i, dins de la categoria Standard, fem clic al tipus de llum Omni.

4) Fem clic al visor Top, més o menys a sobre de la taula per a situar la font

de llum. L'anomenem EMU RADIANT.

5) Situem l'Omni al punt (9,4, 39,6, 73,4) respecte al sistema de coordenades

absolut World.

6) Anem al tauler de comandaments Modify i canviem:

HSV = (0, 0, 50)

Assegureu-vos que Multiplier = 1.

Assegureu-vos que no projecta ombres (Shadows).

Excloem els objectes FINESTRA, [LLUM DRET] i [LLUM ESQUERRE] de la

il·luminació d'aquesta font de llum amb el procediment que ja s'ha vist en el

punt 8 de l'apartat "Simulació la llum radiant", de la pràctica d'il·luminació

diürna.

Figura 43

7) Fem un Render del visor VISTA1.
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Figura 44

8) Finalment, només queda corregir la il·luminació a la finestra, de manera

que anem al tauler de comandaments Create, seleccionem la icona de Lights

i, dins d'aquesta categoria Standard, fem clic al tipus de llum Free�Direct.

El tipus de llum direccional és com l'Spot, però en lloc de generar un con

d'il·luminació genera un cilindre d'il·luminació, és a dir, que tots els rajos de

llum que llança la font són paral·lels. Els objectes de llum Free�Direct i Target

Direct són anàlegs a Free�Spot i Target�Spot.

9) Fem un clic al visor Top entre la finestra i la taula, amb la qual cosa es crea

l'objecte de llum.

10) Fem rotar l'objecte de llum –90 graus respecte a l'eix Y al visor Top amb

el sistema de coordenades View seleccionat. D'aquesta manera apunta cap a

la finestra.

11) Anomenem l'objecte EMU RADIANT2.

12) El situem al punt (70,5, 52,5, 78,2) respecte al sistema de coordenades

absolut World.

13) Amb l'objecte seleccionat anem al tauler de comandaments Modify i can-

viem:

HSV = (0, 0, 80).

Assegureu-vos que Multiplier = 1.

Assegureu-vos que no projecta Shadows.

Hotspot/Beam = 30

Falloff/Field = 80
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Excloem tots els objectes menys la FINESTRA.

Figura 45

4.5. Aspecte final

Amb això ja hem acabat tota l'escena. Fem un Render Production del visor

VISTA1 i mirem el resultat.

Figura 46

Si obrim el Light�Listener hem de tenir:
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Figura 47

4.6. Aclariment complementari

Una vegada acabades aquestes tres pràctiques similars d'il·luminació, és im-

portant recordar certes coses:

• En il·luminació el nombre de solucions a una mateixa escena és infinit.

En aquestes pràctiques s'ha proposat una de les possibilitats.

• Mai no surt bé en el primer intent; sempre cal anar provant i representat

l'escena per a acabar-la de retocar.

• És molt subjectiu; cadascú usa els seus mètodes per a simular la llum radi-

ant, per a destacar objectes, per a proporcionar tridimensionalitat i per a

donar realisme a l'escena.

• Els materials ocupen un lloc igual o gairebé igual pel que fa a la importàn-

cia que les fonts de llum, ja que amb un material mal definit és gairebé

impossible obtenir la il·luminació desitjada.

• Les característiques del motor de Render són fonamentals en el procés de

treball i resultat final, de manera que és molt convenient passar pel primer

nivell tractat en aquestes pràctiques utilitzant el renderitzador Scanline

abans de passar a nivells superiors amb la utilització de motors de Render

més avançats que proporcionen molt bons resultats, ja que poden consi-

derar la llum radiant, la reflexió i refracció i també els fenòmens relacio-

nats que tenen, com les llums càustiques, però amb un alt cost computa-

cional que es tradueix en temps elevats de renderitzament.
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• En 3ds Max, hi ha un sistema destinat a la llum solar (Daylight�System);

és dins del tauler de comandaments Create, en el subtauler de Systems.

Aquest sistema crea i anima una llum direccional que traça l'angle i el mo-

viment geogràficament correctes del Sol sobre la Terra en una posició de-

terminada. Pot elegir la posició, la data, l'hora i l'orientació de la rosa dels

vents. La data i l'hora es poden animar, i les ombres es representen amb

precisió, cosa que permet aplicar aquest mòdul plug-in a anàlisi d'ombres

en estructures existents i futures. També es poden animar la latitud, la lon-

gitud i l'escala orbital.
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5. Il·luminar un objecte. Llum volumètrica

5.1. Introducció

En aquesta pràctica es veurà una de les possibles tècniques per a la il·luminació

artificial dels objectes.

La tècnica més usada es basa a il·luminar el subjecte d'una escena

amb una sola llum intensa denominada llum clau. Addicionalment, es

col·loquen les anomenades llums de farciment, per a il·luminar el costat

del subjecte i el fons, cosa que proporciona molta més sensació de pro-

funditat. Aquestes llums han de ser menys intenses que la llum clau.

Normalment s'usen dues llums de farciment: una a un costat i a la mateixa

alçària que el subjecte i l'altra a l'altre costat i més cap enrere, il·luminant gan-

dulament el fons (això és essencial per a realçar la profunditat, la tridimensi-

onalitat).

Si només s'usa una llum de farciment, el més comú és situar-la de manera que

l'angle al nivell de terra entre aquesta llum, el subjecte i la llum clau sigui

d'aproximadament de 90 graus.

En aquesta pràctica serem capaços de passar de la figura 48, amb una

il·luminació predeterminada, a la figura 49.

Addicionalment, s'afegeix a l'escena un efecte atmosfèric, Volume�Light, que,

veient la figura 49, es pot deduir clarament a què es refereix. El Volume�Light

ofereix efectes lluminosos partint de la interacció de llums i atmosferes (boira,

fum, etc.). Aquest mòdul plug-in ofereix efectes com resplendor radial en llums

omnidireccionals i resplendor cònica en focus. Els objectes situats dins del

volum lluminós poden projectar ombres dins del con del focus. També pot

usar il·luminació volumètrica amb llums direccionals.

Nota

En escenes més complexes s'hi
poden afegir llums per a posar
èmfasi als subjectes secundaris
de l'escena. Aquestes llums es
denominen llums especials, que
solen ser més intenses que les
de farciment però menys que
la llum clau.
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Figura 48

Figura 49

5.2. Obrir l'escena

El primer pas és obrir l'escena en 3ds Max, per a la qual cosa, com en els casos

anteriors, accedim al comandament Open o bé usem el mètode abreujat de

teclat Ctrl�+�O. Obrim l'arxiu venus.max (que es facilita al CD).

Com en les pràctiques anteriors, heu de recordar de copiar els mapes necessaris

en una carpeta que sigui dins de les rutes configurades en 3ds Max.

5.3. Crear la llum clau

1) La llum clau és un Target� Spot que ja heu de saber crear. L'anomenem

LLUM CLAU.
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2) Una vegada creada situem la LLUM CLAU al punt (179, –478, 435).

3) Situem l'objecte de llum LLUM CLAU.Target al punt (–21, –65, 66).

4) Seleccionem l'objecte LLUM CLAU, activem la projecció d'ombres (Sha-

dows�On) i definim el Hotspot/Beam = 35 i Falloff/Field = 70.

5) Fem un Render Production del visor Camera01.

Figura 50

5.4. Crear les llums de farciment

Per a fer ressaltar la tridimensionalitat del bust s'hi ha d'afegir una llum del

tipus Omni. En aquest cas només s'usa una llum de farciment, perquè la pro-

jecció d'ombres ja proporciona l'efecte de profunditat per al qual s'usaria la

segona llum de farciment.

1) Creem una llum de tipus Omni al punt (–260, –80, –100). L'anomenem

LLUM FARCIMENT.
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Figura 51

Heu de fer atenció al fet que s'ha seguit la norma comuna explicada en la

introducció. En cas d'usar una sola llum de farciment una bona solució és

situar-la de manera que l'angle a nivell de terra (sol coincidir amb la vista del

visor Top, llevat que es treballi en una altra quadrícula diferent de la universal)

entre aquesta llum, la llum clau i l'objecte sigui de 90 graus, més o menys.

Aquest mètode sol donar bons resultats, però no sempre és el millor; al cap i

a la fi cadascú ho va provant fins a obtenir un resultat que li va bé.

2) Canviem el valor HSV = (0, 0, 100), ja que la llum de farciment ha de tenir

menys intensitat que la llum clau.

3) Ens assegurem que no projecta ombres (casella On de Shadows desmarcada)

i excloem la il·luminació de l'objecte [FONS].

4) Fem un Render Production del visor Camera01.
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Figura 52

5.5. Crear la llum volumètrica

1) Creem un objecte de llum del tipus Target�Spot, al qual anomenem LLUM

VOLUMÈTRICA.

2) Situem l'objecte LLUM VOLUMÈTRICA al punt (–310, 1020, –20) i LLUM

VOLUMÈTRICA.Target al punt (–15, 150, 0).

3) Seleccionem l'objecte LLUM VOLUMÈTRICA i canviem els paràmetres:

HSV = (0, 0, 180)

Hotspot/Beam = 35

Falloff/Field = 70

Start Far Attenuation = 850

End Far Attenuation = 1200

Activeu Use de Far Attenuation.

Activeu Show de Far Attenuation.

Activeu Shadows�On.
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Figura 53
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Figura 54

En aquesta llum s'ha activat la Far�Attenuation. Això és així per a evitar que

els rajos de llum volumètrics arribin a l'infinit i fer que s'atenuïn fins a desa-

parèixer a la zona del visor, cosa que fa una sensació més realista.

4) Finalment, hem de definir que l'objecte LLUM VOLUMÈTRICA usi l'efecte

atmosfèric de Volume�Light, el mòdul que s'encarrega de calcular la llum vo-

lumètrica durant la representació de l'escena.

Això es pot fer des de dos llocs: des del quadre de diàleg d'Environment o des

de la persiana Atmospheres�and�Effects del tauler de comandaments Modify.

El segon mètode ens acaba portant al quadre de diàleg d'Environment per a

configurar l'efecte atmosfèric.

Seleccionem l'objecte de llum LLUM VOLUMÈTRICA i anem al tauler de co-

mandaments Modify, accedim a la persiana Atmospheres�and�Effects i selec-

cionem Add. Seleccionem Volume�Light i pressionem OK.

No hem de tocar cap paràmetre de configuració, però, per a accedir-hi, n'hi ha

prou de tenir Volume�Light seleccionat una vegada s'ha afegit i pressionar el

botó Setup. Accedim al quadre de diàleg d'Environment, on podem canviar

el color de la llum volumètrica i altres paràmetres (per a saber-ne el funciona-

ment exacte us heu de dirigir a Autodesk�3ds�Max�Help del menú Help, de

l'ajuda del mateix programa). D'això es dedueix que també es pot canviar la

configuració accedint directament al quadre de diàleg d'Environment des de

la barra de menús Rendering > Environment.

5) Tanquem el quadre de diàleg d'Environment i fem un Render Production

del visor Camera01.
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Figura 55

5.6. Projectar mapes

Addicionalment a la pràctica es veurà una altra de les possibilitats que dóna

3ds Max: projectar mapes mitjançant els objectes de llum.

3ds Max permet que un objecte de llum projecti un mapa sobre les su-

perfícies que il·lumina.

Això es pot usar, per exemple, per a simular un projector de transparències.

Amb aquest mètode, si s'interposa un objecte entre la pantalla de projecció i

el projector, aquest intercedeix els rajos i la imatge s'hi projecta. Si s'ha usat

una font de llum normal i un material a la pantalla de projecció amb la imatge

projectada, no es pot aconseguir aquest efecte.

Un altre ús, per exemple, és per a definir una zona d'il·luminació, com un mapa

d'opacitat sobre la font de llum, com si poséssim un paper foradat davant de

la font de llum, amb la qual cosa només passen els rajos a través dels forats.

1) Seleccionem l'objecte de llum LLUM CLAU.

2) Obrim el tauler de comandament Modify. Activem l'opció Map de la per-

siana Advanced�Effects. Deixem aquesta persiana a la vista.

3) Obrim el Material�Editor. Fem clic (sense deixar anar el botó) sobre la sego-

na ranura de mostra i l'arrosseguem fins al camp de None de la LLUM CLAU.
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Figura 56

Us heu de fixar que hem usat un mapa tipus Bitmap com a mapa de projecció;

se'n podria haver usat qualsevol altre.

Es pot preveure que l'efecte és com si hi hagués un arbre entre la LLUM CLAU

i el bust.

5.7. Aspecte final

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

Camera01 i mirem el resultat.

Figura 57
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