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1. Materials simples

Els materials de qualsevol element normalment contribueixen a fer-lo més re-

al. Ningú no s'imagina un vidre completament opac o la superfície d'una cui-

na completament rugosa. Els materials aplicats al món 3D ajuden a reproduir

propietats com el color, la textura, la brillantor, la transparència o la capacitat

de reflex, entre altres característiques pròpies de cada material.

El color de qualsevol objecte és probablement la propietat més simple del ma-

terial. Tots els objectes tenen, com a mínim, un color que els és propi. Tan-

mateix, en la realitat aquest color pot variar substancialment per efecte de la

llum ambiental o d'una il·luminació determinada. Així doncs, si pensem en

una superfície completament blanca, veurem que depenent de l'hora del dia

o de la llum que rep, el color real, que és totalment blanc, es pot veure alterat

i adquirir coloracions que van des de tons blavosos fins a tons vermellosos

passant per tota la gamma de grocs.

Si això succeeix en una situació real, probablement l'ull corregirà l'efecte i con-

tinuarà veient la paret de color blanc. Però si això s'esdevé en una imatge, l'ull

no farà aquesta correcció de color i veurem la paret amb la tonalitat amb què

s'hagi renderitzat.

1.1. Propietats dels materials

Encara que en MAX podem trobar diversos materials ja predefinits i agrupats

per tipus, començarem treballant a partir de materials estàndard, ja que hi

trobarem d'una manera simplificada les eines principals que afecten qualsevol

material, cosa que ens ajudarà a entendre més fàcilment els aspectes concrets

dels materials.

L'editor de materials de MAX ofereix diverses eines que permeten ajustar d'una

manera molt intuïtiva aspectes com la il·luminació ambiental, la il·luminació

difusa o la brillantor especular.

En la taula següent podeu veure els aspectes més importants que afectaran el

color d'un material a causa de la il·luminació. Tots estan disponibles des dels

plafons de paràmetres bàsics i paràmetres estesos d'un material estàndard.

Tauler de paràmetres bàsics

Ambient Defineix una il·luminació de fons que afectarà tots els objectes de
l'escena, incloent-hi el mateix objecte. Per defecte, aquest color que-
da bloquejat amb el color d'il·luminació difusa perquè canviïn tots
dos alhora. Clicant a la baula de cadena es poden modificar d'una
manera independent.
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Difuse Defineix el color real de l'objecte sense les afectacions lluminoses que
pugui tenir.

Specular Defineix el color dels punts de brillantor quan la llum rebota a la su-
perfície de l'objecte, en cas que tingui com a característica la capaci-
tat d'emetre brillantors. Una catifa no emetrà brillantors, mentre que
un gerro de porcellana, sí.
El grau d'especularitat d'un objecte es controla mitjançant l'apartat
Specular�hitghlights. Com més baix és el nivell, menys capacitat de
representació de brillantors tindrà el material que estem creant.

Tauler de paràmetres avançats

Filter Indica el color que es veurà quan la llum travessi un objecte que tin-
gui transparència.

Reflection�dimming Només funciona quan el motor de renderització és raytrace i es
combina amb materials d'aquest tipus. Indica el color que reflectirà
l'objecte que conté aquest paràmetre actiu sobre altres objectes ray-
trace.

Un dels aspectes importants que cal tenir en compte a l'hora de crear un mate-

rial és la quantitat de transparència que tindrà. Aquest aspecte es pot controlar

mitjançant l'apartat d'opacitat.
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Un valor igual a cent en aquest apartat indica una transparència nul·la, men-

tre que un valor igual a zero indica una transparència total. Tanmateix, potser

que això no sigui així, ja que aquest apartat està estretament relacionat amb

l'apartat Advanced�transparency (transparència avançada) dels paràmetres es-

tesos. Així doncs, un material pot no tenir cap transparència adjudicada en

l'apartat Opacity i, al contrari, pot mostrar un cert grau de transparència pel

fet que Falloff (transició) tingui assignada una transparència determinada.

En la imatge següent es pot veure que es pot reajustar la transparència d'un

mateix material que té una opacitat del cent per cent mitjançant el reajusta-

ment de la transparència avançada.

És important observar que el Falloff determina el lloc on l'objecte serà més

opac: als extrems o al centre.
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Una transició de transparència aplicada en In farà que la zona central de

l'objecte sigui més transparent que la zona exterior. Aquest seria un bon ma-

terial per a aplicar a un got de vidre, per exemple, ja que, en la realitat, el gruix

mateix del vidre limitarà la transparència.

Una transició de transparència aplicada en Out farà just el contrari que l'opció

anterior, és a dir, deixarà molt més transparents les zones finals de l'objecte.

Aquest seria un bon material per a aplicar, per exemple, a elements com els

núvols, ja que en aquest cas aconseguirem que els extrems quedin difuminats

i s'assemblaran més a la visualització que en tenim en la realitat.

D'altra banda, la reflexió i la refracció és l'efecte que produeixen les superfícies

enllustrades. Un mirall provoca un efecte de reflexió complet, mentre que un

vidre provocarà un cert grau de reflexió i un altre de refracció.
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L'apartat Reflection�dimming s'utilitza per a controlar la quantitat de reflex

que tindrà un material determinat. Com més alt és Dim�level, més informació

es perd en la reflexió de l'original. Com més elevat és Refl�level, més grau de

refracció tindrà la superfície.

Un altre aspecte important dels materials són els ressalts especulars i les bri-

llantors. Els materials orgànics i d'aspecte rugós, com ara la gespa, no tindran

gairebé brillantor i els ressalts especulars seran molt baixos, mentre que un

metall polit que vulgui representar l'acer inoxidable, per exemple, tindrà un

ressalt especular elevat i unes brillantors també elevades.

Els ressalts especulars es controlen des de l'apartat Specular�highlights, que

conté com a mínim (en pot contenir més, segons el tipus de material que

editem) els valors següents:

Specular�level És tracta del nivell especular, que afecta la quantitat de brillantor que té
un material. Com més elevats són els valors, més quantitat de brillantor.

Glossiness Defineix la mida de la superfície de brillantor. Com més elevada és la
quantitat, més petita serà la superfície de brillantor i, per tant, el punt de
brillantor es concentrarà més en un punt.

Soften Aquest paràmetre afecta la intensitat del punt de brillantor. Admet valors
que van des del zero fins a l'u i, com més gran sigui el nombre, menys in-
tensitat tindrà la brillantor resultant.

Un altre aspecte important de qualsevol material que utilitzem és

l'ombrejador, que ens permetrà donar aspectes diferents a l'objecte al qual apli-

quem el material.
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En el material Standard, que és el que MAX utilitza per defecte, hi ha diversos

tipus d'ombrejadors que podeu veure descrits en la taula següent:

Ombrejadors

Anisotropic Es caracteritza perquè pot crear brillantors d'aspecte lineal.

Blinn És l'ombrejador per defecte de MAX. Realitza brillantors circulars i su-
avitza molt bé les transicions entre les zones més fosques i les més
clares.

Metal Simula brillantors d'objectes metàl·lics, per la qual cosa la forma de
la corba especular és sempre més suau i admet valors d'especularitat
molt elevats.

Multi-Layer Funciona de la mateixa manera que l'ombrejador anisòtrop, però amb
la diferència que inclou dos controls d'especularitat. Amb això és pos-
sible aconseguir brillantors en forma de creu.

Oren-Nayar-Blinn Té paràmetres molt similars a l'ombrejador Blinn, però a diferència
d'aquest, l'Oren-Nayar-Blinn funciona molt més bé amb superfícies
d'aspecte poc brillant o completament mats.

Phong També és semblant a l'ombrejador Blinn, però dóna un aspecte més
tosc als resultats, menys suavitzat. Això contribueix que els temps de
renderització siguin inferiors.

Strauss És similar a l'ombrejador Metal, però l'aspecte que ofereix s'assembla
més a un plàstic brillant que no pas a un metall.

Traslucent�Shader Crea materials translúcids que, malgrat que no tenen transparència,
deixen passar la llum. Es tracta d'un bon ombrejador per a fer cortinat-
ges que tapin una finestra hipotètica per la qual entraria llum.
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En tots els casos de creació de materials, a més de poder aplicar color podem

aplicar materials o imatges fotogràfiques diferents que ajudin a complementar

i aportar realisme al que fem.

Per a accedir a aquesta possibilitat cal clicar en el signe "més" que hi ha al

costat esquerre de l'apartat Maps.

Això ens obrirà un desplegable que ens permetrà introduir diversos tipus de

mapes i materials que afectaran els diferents aspectes del material en què els

apliquem.

Per a afegir un mapa o una imatge concreta n'hi ha prou de fer clic al botó

None, això ens obrirà la finestra de Material�/�Map�browser amb la qual po-

drem afegir diferents mapes al nostre material.
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En el supòsit que vulguem afegir una imatge, hem de fer clic a Bitmap, que ens

obrirà una nova finestra en la qual podrem indicar la imatge que volem afegir.

Cada tipus de mapa que carreguem té uns ajustos específics. Quan carre-

guem qualsevol d'aquests ajustos, MAX desplegarà automàticament la finestra

d'ajustos del mapa aplicat.
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Aquest fet pot donar lloc a confusions, ja que pel fet de mostrar les propietats

específiques del mapa aplicat, desapareixen les característiques del mateix ma-

terial amb què estem treballant. Per a accedir novament a les característiques

globals del material cal fer clic al botó de pujar de nivell. En la imatge anterior

s'ha indicat amb un cercle vermell la localització d'aquest botó.

Com succeeix amb la resta de mapes, les imatges carregades permeten ajustos

individuals tant en l'àmbit d'orientació com de dimensions o de retallada. Un

cop aplicada la retallada, la zona d'imatge que queda fora de la retallada no

s'aplicarà al material. És important destacar que si la imatge té canal alfa po-

drem optar per descartar-la, de manera que la imatge tindrà un color de 16

bits, o bé per mantenir-la, treballant per tant a 32 bits de profunditat de color.
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2. Materials compostos

2.1. Tipus

Tal com indica el nom, els materials compostos s'utilitzen per a poder combi-

nar dos materials o més en un únic material.

Podem accedir als materials compostos fent clic directament al botó Standard

de la finestra de l'editor de materials.

Això ens obrirà una nova finestra amb el quadre de diàleg de Material�/�Map

browser en la qual podrem escollir el tipus de material que ens interessi. De-

penent del material escollit, és probable que MAX ens ofereixi la possibilitat

de substituir completament el material, o bé, de deixar el material base com

una part del submaterial que triem.

A continuació es descriuen els tipus de materials compostos de què disposa

MAX:

• Bend. Fusiona dos materials diferents en la mateixa superfície. Es pot fer

que tots dos materials siguin actius, o que un es mantingui inactiu, mit-

jançant caselles de verificació d'aplicació del submaterial.
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A més dels dos submaterials, l'opció Mask permet afegir un mapa que

especifiqui com s'aplicarà la mescla dels dos materials. Quan la casella

de verificació de la màscara és inactiva, podem definir el grau de mescla

mitjançant l'apartat Mix�amount.

En la imatge anterior, pel fet d'aplicar un mapa Cellular, es crea automà-

ticament una textura entre els dos submaterials.

• Composite. Permet combinar fins a deu materials diferents mitjançant op-

cions com ara mescla, addició o subtracció de canals, addició o subtracció

de transparències. L'ordre en què col·loquem el submaterial és important,

ja que un submaterial col·locat com a Mat2 afectarà tots els que té per sota,

però no afectarà ni el material base ni Mat1, ja que són per sobre d'aquest.

Tots els submaterials, llevat del material base, disposen de caselles de ve-

rificació per mitjà de les quals podem indicar el tipus de combinació que

durà a terme aquest material respecte als situats sota seu, i també el tant

per cent d'aplicació d'aquesta combinació.
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La mescla additiva suma les luminàncies del color, de manera que dóna

aspectes més brillants, mentre que la subtractiva les resta. Si activem el

botó Mescla (M) combinarem, en el percentatge indicat, els valors de co-

lor dels dos materials.

• Double�sided. El material de doble cara permet especificar dos colors, un

de frontal i un altre de posterior per a un mateix objecte, i també el valor

global de translucidesa de l'objecte.

• Multi�/�Sub-object. Aquest material permet assignar diferents materials a

un mateix objecte mitjançant la identificació del canal d'aplicació. Permet

l'aplicació d'un nombre molt elevat de materials de cop. Cal tenir present

que, a diferència d'altres materials, en aquest cas els materials no es mes-

clen entre si.
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El canal�d'identificació�del�material (ID) es pot assignar de diverses ma-

neres, encara que les dues més utilitzades són la selecció dels polígons

d'un material determinat des de la mateixa malla o bé mitjançant el mo-

dificador Mesh�select.

• Top/Bottom. Funciona d'una manera semblant al material de doble cara,

però en aquest cas col·loca materials diferents a la part superior i a la in-

ferior.

• Morpher. Aquest tipus de material únicament es pot utilitzar si es fa ser-

vir el modificador Morpher. Aquest material té cent canals possibles que

es corresponen amb els cent canals de transformació del modificador per

tal de poder assignar una textura a cada aspecte de l'objecte. En el procés

d'animació, el mateix material s'encarregarà de dur a terme les transicions

entre un canal i l'altre.

A vegades, encara que s'hagi aplicat el modificador a la malla, aquest ma-

terial no apareix a la finestra de Material�/�Map�browser. Això és perquè

aquest tipus de material no funciona amb determinats motors de rende-

rització. Si s'activa Scanline com a motor de renderització, aquest mate-

rial serà accessible.

Una vegada incorporat en l'editor de materials, en primer lloc hem de

vincular aquest material amb l'objecte que el contindrà. Això es pot fer

clicant al botó Choose�Morpher�object.
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Aleshores MAX ens deixarà escollir l'objecte Morpher de l'escena d'entre

tots els que hi hagi. Adjuntarem l'objecte a aquest material mitjançant el

botó Bind.

A partir d'aquest moment disposarem de cent canals de materials diferents

que podem activar o desactivar en qualsevol moment.

Ja hem vist que tots els materials compostos en realitat són materials que hi

agrupen altres materials. En treballar amb materials compostos, és habitual

que fem proves fins que en trobem un que es correspongui amb les intencions

que tenim. D'aquesta manera, sol molts submaterials queden sense utilitzar o,

fins i tot, sense assignar. En principi, això no representa cap problema, però

ho pot ser, ja que aquests canals de material sense utilitzar ocupen memòria

de l'ordinador. Per a eliminar-los i recuperar aquesta memòria utilitzada en va

ens pot servir la utilitat Clean�multimaterial, a la qual es pot accedir per mitjà

del tauler Utility.
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Atenció: A vegades, aquest netejador no és visible en aquest tauler i cal fer

clic al botó More...

Aleshores apareix un quadre de diàleg d'utilitats en què podem escollir aquesta

utilitat entre altres de disponibles.

Això farà aparèixer al tauler Utility els paràmetres de la utilitat de neteja. N'hi

haurà prou de fer clic al botó Find perquè s'eliminin tots els materials i sub-

materials que no s'han utilitzat en el projecte.

2.2. Animar utilitzant el material de doble cara

Obriu l'arxiu camp_tuto.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que

l'arxiu conté un pla amb una deformació i una línia que s'assembla a una

llança. Fixeu-vos també que a la biblioteca de materials hi ha un material a

la primera ranura del tipus de doble cara. Si entreu a veure aquest material

observareu que és compost de dos colors verds de tonalitat diferent.

Ens proposem fer un camp de conreu de cereals que el vent fa moure.



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 21 Procediments d'animació 3D

Els cereals, com totes les plantes, es mouen a partir del nivell de terra, per tant,

en primer lloc hem d'anar al tauler Hierachy i, en l'apartat Pivot, seleccionar

Affect�pivot�only i desplaçar el punt de pivot fins a la base de la línia.

Fet això apliquem el modificador Bend sobre l'eix de la y donant valors dife-

rents en el primer fotograma i en l'últim.
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La fulla ja es mou, però manté l'aspecte de línia. Per solucionar aquest proble-

ma incorporem el modificador Edit�mesh. Amb això la línia desapareixerà i

es convertirà en malla.

Tanmateix, no és imprescindible, ja que en aquest cas les textures del materi-

al estan confeccionades partint de colors plans. A la malla que ha aparegut

li hem d'assignar, en cas que vulguem incorporar-hi un mapa, coordenades

de mapatge perquè es renderitzin correctament. Podem fer-ho mitjançant el

modificador UVW�map, indicant en l'apartat Parameters que volem que tin-

gui un aspecte Planar. De moment, amb això n'hi hauria prou, més endavant

veurem la manera d'aplicar a objectes més complexos un mapa amb aquest

modificador.

És el moment d'afegir el material que tenim en l'editor de materials. Per a això

n'hi ha prou d'arrossegar-lo fins a la malla amb què estem treballant. També és

un bon moment per a aplanar tots els modificadors que hem aplicat a l'objecte.

Així doncs, feu clic amb el botó secundari del ratolí damunt el modificador

més elevat a la pila i indiqueu Collapse�all en el menú desplegable.
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Us apareixerà un quadre d'advertiment que heu d'acceptar. Això deixarà la

malla aplanada, però amb l'aspecte que li han donat els modificadors aplicats.

Amb la malla seleccionada, aneu al tauler Create i escolliu Helpers. En el des-

plegable del tipus d'ajudants escolliu Standard.

Això us desplegarà una llista d'ajudants disponibles, heu d'escollir Crow i, en

l'apartat Setup d'aquest ajudant, heu de seleccionar Scatter. Amb aquest tipus

d'ajudant crearem el que podem anomenar una multitud, és a dir, un conjunt

d'elements que malgrat que estiguin col·locats en un ordre concret tenen una

certa independència els uns dels altres creant un caos visual propi dels ele-

ments naturals.

Us apareixerà una finestra amb diversos apartats en què hem d'introduir les

característiques que volem que tingui el camp de cereals que estem creant. En

l'apartat Clone, cliqueu al botó de l'objecte que voleu clonar i seleccioneu la

línia en el quadre que us apareixerà.
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Indiqueu que voleu que tots els elements que creareu, en el cas de la imatge

següent seran cent cinquanta elements, siguin referències de l'original i feu

clic a Generate�clones.

Ara aneu a la pestanya de posició i, en l'apartat de posició relativa, seleccioneu

On�surface. Fent clic al botó None podreu indicar que voleu posicionar els

vostres elements respecte al pla que hi ha en l'escena.
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Si ho voleu, podeu introduir o variar els valors dels apartats de rotació i escala.

Finalment, aneu a l'apartat All�ops i verifiqueu les caselles de tots els apartats en

els quals hàgiu modificat algun paràmetre. Fet això, cliqueu a Scatter perquè

es mostrin els nous elements creats. Observeu que, depenent dels paràmetres

que hagi introduït cadascú, s'hauran creat en relació amb la forma que té el pla.
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A continuació seleccioneu un dels elements creats i aneu al tauler Modify.

Activeu AutoKey i apliqueu a l'element un modificador d'ona, Wave.

En l'apartat dels paràmetres del modificador, moveu els paràmetres i la fase

en el primer fotograma i torneu a moure aquests mateixos paràmetres en un

fotograma intermedi de la línia de temps.

Aneu de nou a la llista de modificadors i seleccioneu novament el modificador

Wave. Apliquem una altra vegada el mateix modificador per tal de crear una

mica més de caos en el moviment. Repetiu les operacions d'introduir valors

diferents en els mateixos fotogrames en què ho vau fer anteriorment. Procu-

reu que els valors d'aquest nou modificador no siguin coincidents amb els de

l'anterior.

A continuació desactiveu AutoKey. Per acabar i donar un aspecte més orgà-

nic al resultat, torneu al tauler dels modificadors i escolliu TurboSmooth. En

l'apartat Main d'aquest modificador introduïu la quantitat d'iteraccions que

vulgueu que tingui el suavitzat. És important que tingueu present que tot el
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que feu s'aplicarà a tots els elements, ja que són referències de l'original. Així

doncs, sigueu prudents amb les iteracions per tal de no generar milions de

polígons de cop.

Quan les noves plantes ja es moguin correctament i estiguin suavitzades com

cal, copiarem el primer fotograma en l'últim per tal de completar el cicle del

vaivé. Per a això n'hi ha prou de seleccionar el primer fotograma i desplaçar-lo

fins a l'últim mentre mantenim premuda la tecla Shift. Això farà que es cloni

tot el contingut del primer fotograma en l'últim amb el qual es tancarà el cicle.

2.3. Animar utilitzant el material Morpher

Obriu l'arxiu fosa_tut.max que es troba a la carpeta de recursos. Veureu que

aquest arxiu ja conté una animació a baixa poligonització que transcorre en-

tre els fotogrames 0 i 42, però que tots els seus materials són d'un color gris

estàndard.

Activeu l'editor de materials. En primer lloc crearem els materials del motlle

de fosa i del terra on és ancorat.

Activeu la primera ranura de l'editor de materials per començar a crear el ma-

terial del motlle de lingots de fosa.
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Indiqueu que voleu un material Standard amb un color ambient i difús d'un

color blau grisenc i amb poc nivell d'especularitat, ja que no pretenem que

sigui una superfície brillant.

A continuació i sense sortir de l'edició d'aquest material, obriu l'apartat Maps i

fent clic en l'apartat Bump indiqueu, a la finestra que us apareixerà, que voleu

un mapa Smoke. Baixeu la intensitat a 30.

Ara cliqueu al botó Map#2 (Smoke) per poder accedir als paràmetres que té.

Indiqueu els valors que podeu veure en la imatge inferior i amb això haurem

acabat de configurar aquest material.
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Apliqueu aquest material al motlle de lingots de fosa.

Seleccioneu ara la segona ranura de l'editor de materials i feu clic al botó Stan-

dard per substituir aquest tipus de material per un altre d'entre els diversos

que hi ha incorporats en MAX.

En la llista de Material�/�Map�browser escolliu un tipus predefinit Architec-

tural.

En l'editor de materials podreu observar que aquest tipus ja té plantilles cre-

ades per a estalviar feina a l'usuari. De l'apartat Templates d'aquest tipus de

materials escolliu Stone.
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En l'apartat Physical�qualities escolliu un color terrós i indiqueu els paràme-

tres de la imatge següent.

Aneu ara a l'apartat Special�effects d'aquest material i a l'apartat Bump�smoke,

tal com heu fet amb el material anterior.

Apliqueu el material d'aquesta ranura al pla que fa de terra, i ara només ens

quedarà el material que contindrà el morfisme i que serà el del metall fos que

omple el motlle.
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Situeu el cursor de la línia de temps en el fotograma zero i seleccioneu la malla

del cilindre. Aneu al tauler Modify i de la llista de modificadors escolliu Tur-

boSmooth.

En els paràmetres d'aquest modificador indiqueu que voleu que tingui tres o

quatre iteracions, amb això la malla tindrà un aspecte molt més orgànic, més

líquid.

A continuació torneu a la llista de modificadors i escolliu Morpher. Obser-

veu que aquest modificador es troba ja agrupat dins dels modificadors propis

d'animació.
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Obriu l'editor de materials i activeu la tercera ranura. Feu clic a Standard i

de la llista de materials de Material�/�Map�browser escolliu Morpher. En el

quadre de diàleg emergent indiqueu que voleu deixar el material Standard

com a submaterial del material Morpher.

Aneu ara a l'apartat Morpher�basic�parameters i activeu el botó Choose�Morp-

her�object per poder seleccionar el cilindre que farà de metall.

En qualsevol finestra, cliqueu-hi perquè quedi assignat al material Morpher.

Recordeu que, com ja s'ha esmentat anteriorment, us apareixerà un quadre de

diàleg en què haureu de seleccionar l'objecte Morpher i fer clic al botó Blind.

Sabreu que el vostre objecte ha estat afegit correctament a aquest material

perquè quedarà identificat a la finestra dels paràmetres bàsics del modificador.
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Feu ara clic al botó del material base de Morpher. Això us obrirà el quadre de

diàleg del material Standard.

En l'apartat dels paràmetres bàsics de l'ombrejador indiqueu valors similars

als que podeu veure en la imatge següent. Observeu que el valor especular és

molt elevat. Com més elevat és aquest valor més ens aproximarem a aspectes

metàl·lics. Observeu també que s'ha afegit color a la il·luminació, d'aquesta

manera els valors especulars queden fumats del color que volem, que en aquest

cas serà vermellós, ja que pretenem simular un metall fos.

Torneu ara al material pare, a Morpher. Recordeu que per tornar a pujar un

nivell en els materials i poder retornar al material situat en un nivell immedi-

atament superior cal clicar al botó Go�to�parent que és situat sota les ranures

que mostren els materials.
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En l'apartat de configuració del canal del material, feu clic al botó None del

primer material.

Això obrirà el quadre de diàleg de Material�/�Map�browser. Escolliu un tipus

de material Architectural. Observeu que ara la llegenda del botó apareix amb

el nom empty (Architectural).

Atenció: encara que la traducció de la paraula anglesa empty és associada ge-

neralment a una cosa buida pot tenir diversos significats. En aquest cas no

vol dir que el que faci aquest botó sigui buit de contingut, sinó que pren el

significat de l'accepció 'abocar'. És a dir, abocarà el contingut del material a

l'objecte Morpher quan ho indiquem.

A continuació fem una còpia d'aquest mateix material Architectural en el se-

gon material. Per a això n'hi haurà prou que cliqueu al botó del primer mate-

rial i, sense deixar anar el botó del ratolí, l'arrossegueu a sobre del segon mate-

rial. MAX us advertirà sobre el que voleu fer, si el voleu sol·licitar, copiar o bé

si voleu intercanviar els dos materials. Indiqueu que voleu copiar-lo, d'aquesta

manera es mantindran com a materials independents.
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Ara configurarem aquests dos materials. Al primer li donem un aspecte més

rosaci, propi d'un metall que es refreda, mentre que al segon li donem un

aspecte molt més gris. En aquest segon material hi agreguem, a més, unes

petites taques a manera de buits que queden en el procés de refredament i, per

tant, es redueix el volum per contracció de la dilatació del metall.

Feu clic al botó del primer material per accedir a les seves característiques i a

Physical�qualities poseu uns valors semblants als de la imatge següent.

Accediu ara al segon material. Podeu accedir-hi directament sense necessitat

de pujar al material pare, si cliqueu al botó Go�forward�to�sibing que es troba

situat just al costat del botó Go to parent.

Indiqueu uns paràmetres semblants als de la imatge següent.
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Amb això hem completat la creació del nostre material. Ara l'aplicarem. Per a

això hem de dur a terme els passos següents:

1) Seleccioneu el cilindre en qualsevol lloc de l'escenari.

2) Situeu el cursor de la línia de temps en el fotograma zero i activeu el botó

AutoKey.

3) Aneu al tauler Modify i seleccioneu el modificador Morpher perquè se'n

despleguin tots els apartats.

4) Desplegueu l'apartat Channel�list.

5) Situeu el cursor de la línia de temps després de l'últim fotograma que conté

animació, del fotograma 43.

6) Apliqueu a les dues primeres ranures un coeficient de 0,1. Això farà que fins

al fotograma 44 les dues primeres textures de submaterial no siguin visibles.

7) Aneu a un fotograma situat en una zona intermèdia entre el fotograma 45

i el 80.

8) Modifiqueu els paràmetres del primer material a un valor de 100 i els del

segon material a un valor de 0,2. Això farà visible el primer submaterial que

és l'encarregat de simular la fase de refredament.

9) Aneu a un fotograma proper al 80 i poseu el valor del primer submaterial

a 0 i el del segon a 100. Amb això aconseguirem transformar el material de

l'estat d'enduriment a l'estat de refredament.
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Consell: en MAX, quan volem augmentar o disminuir valors numèrics mit-

jançant les fletxes de pujar i baixar, els salts se solen produir d'unitat en unitat.

Això dificulta la inserció de decimals. Perquè això no succeeixi, sempre que

vulgueu augmentar o disminuir un valor d'una manera més escalonada, heu

de mantenir pressionada la tecla Alt del teclat, d'aquesta manera la variació

no es produeix d'unitat en unitat sinó de desena en desena.

Consell: com podeu observar en la imatge anterior, pot ser difícil saber a quin

submaterial estem aplicant el morfisme ja que, en principi, tots queden assig-

nats amb el nom empty. Podem evitar aquest problema si assignem un nom a

cada submaterial en l'apartat Channel�parameters del modificador.

Aquests noms quedaran incorporats en l'apartat Channel�list del modificador,

de manera que serà molt més senzill saber a quin material ens referim.

A continuació podeu veure un possible resultat del tutorial que heu realitzat.
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2.4. Animar utilitzant el material Multi/Sub object

Crear un tauler de llums canviants pot ser, depenent del nombre de llums que

hàgim d'ajustar, una tasca bastant tediosa, si es fa de manera manual. Si, en

canvi, utilitzem les possibilitats que ofereix el material Multi/Sub�object pot

ser una tasca bastant simple, fàcil i ràpida de fer.

Obriu l'arxiu llums_tuto.max que és a la carpeta de recursos i aneu a la finestra

de l'editor de materials. Observeu que el cartell lluminós ja té alguns materials

disposats que, evidentment, podeu variar al vostre gust.

Observeu, també, que la primera ranura de l'editor de materials conté una

esfera completament negra amb un tipus de material Multi/Sub�object.

Observeu que té quatre ranures de submaterials, però que el seu contingut és

buit.
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Cliqueu al botó None del primer submaterial, això us obrirà el Material�/�Map

browser, assigneu-li un tipus material Standard amb els paràmetres de la imat-

ge següent. Utilitzeu aquests mateixos paràmetres per als submaterials de les

altres ranures indicant en cada cas el color base que us convingui: verd, ver-

mell i blau.

Una vegada haureu completat el procés i sense pujar al nivell del material Pare,

feu clic al botó Standard del submaterial per canviar aquest tipus de material.

Assigneu-li un tipus de material Advanced�lighting�override i manteniu com

a submaterial el material Estàndard, d'aquesta manera mantindreu les carac-

terístiques de cada color.

Atenció: Aquest material només és disponible si el motor de renderització que

teniu posat és Default�Scanline�renderer. Així doncs, si no veieu aquest tipus

de material haureu de fer el següent:

1) Feu clic a la icona de Render�setup, premeu F10 o aneu al menú Rendering�>

Render�setup. Això us obrirà el quadre de diàleg de la finestra de renderització.
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2) A la pestanya Common (comú) desplegueu l'apartat Assign�renderer que

hi ha al final.

3) Cliqueu al botó dels punts suspensius. Això us obrirà un quadre de diàleg

amb els motors de renderització que tingueu instal·lat a l'ordinador. Seleccio-

neu Scanline, accepteu i ja podreu tornar a l'editor de materials i seleccionar

el material Advanced�lighting�override.

Després de comprovar si el renderitzador és l'adequat i d'haver escollit el ma-

terial de llum, en l'editor de materials haurà canviat ara el submaterial de Mul-

ti/Sub�object.

Cliqueu al botó d'identificació d'aquest nou material per poder accedir als seus

paràmetres. Modifiqueu els paràmetres d'aquest material que podeu veure en

la imatge següent. Aprofiteu per a observar que aquest submaterial pren els

valors del material que havíeu creat anteriorment, el qual posa com a material

base.



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 41 Procediments d'animació 3D

Una vegada realitzat aquest procés amb els quatre submaterials ja estareu en

condicions de començar a animar els vostres llums. Tanmateix, abans de co-

mençar el procés observeu un petit detall: si feu clic a una de les semiesferes

que faran de llum i aneu al tauler Modify veureu que la identificació Sphere

apareix en negreta. Això ens indica que els elements estan sol·licitats, és a dir,

no caldrà aplicar cada material ni fer l'animació de tots i cada un dels elements

sinó que n'hi haurà prou que ho fem a alguns, quatre en aquest cas, perquè

quedi tot fet.

Els quatre elements que generen tota l'animació i canvi de llums tenen corres-

pondència amb les quatre primeres semiesferes.
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Així doncs, seleccioneu-les i escolliu el modificador MaterialByElement,

d'aquesta manera s'aplicarà aquest modificador a totes les semiesferes.

Sense desseleccionar-les, apliqueu el material Multi/Sub als quatre objectes.

Torneu al tauler Modify i desplegueu l'apartat Parameters del modificador en

cas que no ho estigui. Activeu l'apartat List�frequency i poseu tots els valors

d'identificació de material a zero.

Observeu que aquest modificador admet vuit canals diferents de material. En

el cas del cartell lluminós que esteu realitzant només utilitzarem els quatre pri-

mers, ja que el material Multi/Sub que hem creat només conté quatre canals.
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Situeu-vos en el primer fotograma i activeu AutoKey. Doneu al primer identi-

ficador de materials el valor 100.

A continuació situeu-vos en el fotograma 9 i baixeu el valor del primer canal a

zero. Pugeu el del segon canal a 100, això farà que les semiesferes sol·licitades

a partir de la primera canviïn de color.

Canvieu ara al fotograma 19 i repetiu la mateixa operació entre els canals dos

i tres. Repetiu l'operació en els fotogrames 29 i 39 entre els canals tres i quatre,

en primer lloc, i entre el quart i el primer, després.

Si ara moveu el cursor per la línia de temps veureu com varia el color dels

llums sobre els quals heu treballat.

Atenció: Abans de donar per bona l'animació comproveu que realment les

variacions numèriques varien correctament, ja que el canvi de color en depèn.

Observeu que quan hi ha d'haver canvi de color els botons de pujar i baixar

apareixen reenquadrats en vermell.
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A continuació repetiu els mateixos passos per a la segona, tercera i quarta se-

miesferes, però començant sempre per un canal diferent. Una bona seqüència

per no embolicar-se massa és utilitzar com a inici el segon canal per a la segona

semiesfera, el tercer per a la tercera i l'últim per a la quarta semiesfera.

Si proveu el projecte veureu que l'animació ja funciona correctament.

Fins ara hem emprat aquest modificador per a fer un canvi de llums controlat

per nosaltres mateixos; tanmateix, es podria donar el cas que volguéssim fer-lo

servir de manera que els llums –o qualsevol element a què volem aplicar canvis

de material– s'encenguessin, s'apaguessin o canviessin de color d'una manera

completament aleatòria.

Realitzar aquest procés és tan simple com activar Random�distribution en els

paràmetres del modificador i indicar amb quants canals de material treballa-

rem.

Atenció: El fet d'activar aquest apartat ens desactivarà l'apartat List�frequency

i, per tant, no podrem definir el valor que tindrà cada material. Tanmateix,

si tenim AutoKey actiu podrem fer que en determinats períodes de la nostra
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animació el modificador funcioni de manera controlada i en altres intervals

funcioni de manera aleatòria. Aquesta possibilitat estarà disponible si variem

la quantitat de canals que s'aleatoritzaran en un moment donat.
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3. Materials especials

A més dels materials compostos, MAX disposa d'un grup de materials especials

que permeten entre altres coses ocultar objectes de l'escena, utilitzar els mate-

rials arquitectònics més emprats, donar aspecte de dibuix animat o visualitzar

els objectes tal com es veurien realment si el que fem va destinat a un videojoc.

Aquests materials són Matte/Shadow,�Arquitectural,�Ink'n'Paint i DirectX.

El material Matte/Shadow permet que algunes parts d'un determinat objecte

siguin invisibles, tot i que això no vol dir que deixin de poder rebre o projectar

ombres. Aquest aspecte els fa molt valuosos, per exemple, a l'hora d'integrar

plenament un objecte en una imatge fotogràfica.

Si despleguem els paràmetres d'aquest material veurem que disposa de diverses

opcions.

Opaque�alpha En activar aquesta opció farem invisible de l'escena tot el que contingui
aquest material.

Apply�atmosphere Permet aplicar efectes de boirina, foc o il·luminacions ambientals.
Aquest apartat ofereix dues possibilitats: aplicar l'efecte sobre l'objecte
de fons o aplicar-lo sobre si mateix.
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Shadow Si s'activa aquesta opció, l'objecte rebrà ombres a les quals podrem as-
signar un color i una brillantor determinats.

Obriu un arxiu nou en MAX i aneu al menú Rendering�>�Environment. Això

us obrirà el quadre de diàleg d'entorn i efectes. En la pestanya Environment

entreu en l'apartat Common i cliqueu al botó None de la secció Background

per poder accedir a una imatge que tingueu a l'ordinador. Seleccioneu la imatge

que vulgueu introduir i col·loqueu-la com a mapa d'entorn.

A continuació aneu al menú Views�>�Viewport�background�>�Viewport�back-

ground. Se us obrirà un quadre de diàleg en què podreu indicar el que voleu

que es visualitzi en cadascun dels visors de MAX.

En l'apartat Background�source trobareu una casella que us permetrà indicar

que es mostri en el visor que vulgueu el mapa que heu posat anteriorment

com a mapa d'entorn.

En el visor o visors que hàgiu indicat es mostrarà ara la imatge que vau escollir

com a entorn final de renderització. A continuació aneu al menú File�>�Xref

objects.

Mitjançant aquesta opció de menú podreu incorporar a l'arxiu que esteu tre-

ballant elements d'un altre arxiu. En el quadre de diàleg emergent feu clic a

la primera icona.



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 48 Procediments d'animació 3D

Amb això se us obrirà un nou quadre de diàleg. Navegueu fins al lloc on hi hagi

la carpeta de recursos i seleccioneu l'arxiu foto.max. Quan l'hàgiu localitzat

indiqueu Obrir per acceptar aquest quadre de diàleg. Aleshores MAX mostrarà

els elements que hi ha disponibles a l'arxiu seleccionat; en aquest cas només

serà un únic element identificat amb el nom pilota. Seleccioneu-ho i accepteu

el quadre de diàleg.

Ara l'element ha quedat incorporat a l'escena que esteu treballant. Tanmateix,

pot ser que segons la magnificació d'imatge que tingui cadascú en els seus

visors, no el pugueu localitzar. Si és així, cliqueu al botó zoom�Extends�all

select que trobareu a la part inferior dreta de la pantalla, això col·locarà la

pilota centrada en els visors.

A continuació reposicioneu la pilota en la imatge fins al lloc que vulgueu. Sou

completament lliures d'incorporar un altre element d'un altre arxiu en lloc o

a més d'una pilota. Fet això aneu al tauler Create i creeu un pla que estigui

situat per sota de la pilota i segueixi l'orientació o orientacions de la superfície

sobre la qual l'heu recolzat.
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Desplegueu l'editor de materials i seleccioneu una ranura buida. Feu clic en

el nom del tipus de material per desplegar Material�/�Map�browser i escolliu

com a material Matte/Shadow i arrossegueu aquest nou material fins al pla

que heu col·locat en la imatge.

En l'apartat dels paràmetres bàsics d'aquest material, activeu la casella de ve-

rificació per permetre rebre ombres d'un objecte i ajusteu el color que tindrà

l'ombra perquè s'assembli al de la imatge que heu posat de fons.
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A continuació col·loqueu alguna llum en l'escena i reposicioneu-la perquè la

direcció de l'ombra es correspongui amb la direcció que ja tenien les ombres

de la imatge. Renderitzeu l'escena per veure el resultat; només podreu observar

les zones del pla que reben ombres, mentre que totes les zones que no tenen

ombra queden completament transparents.

El tipus de materials Architectural conté un conjunt de materials predefinits

amb representacions d'acabats molt realistes que estan pensats per a poder

aplicar-los, d'una manera ràpida i molt intuïtiva, a construccions i represen-

tacions d'interiorisme.

En les imatges següents podeu veure un detall d'una taula de cristall creada

partint d'un material Standard i el mateix vidre a partir d'una preconfiguració

del material Architectural.
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El material Ink'n�paint dóna als objectes a què s'aplica l'aspecte típic dels di-

buixos animats tradicionals. Per mitjà de l'apartat Basic�material�extensions

és possible optar entre tres tipus d'emplenament, segons l'estil que vulguem

fer, aquests tipus d'emplenament són: 2-Slided,�Face�mapa i Facetet.

L'apartat de control de pintada permet indicar la manera com s'aplicarà

l'emplenament de color: Ligthted,�Shaded i Highlight.
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Aquests apartats es corresponen amb la il·luminació, el suavitzat i el ressalt

especular. A més d'això podem definir també els nivells de transició que hi

haurà entre les zones il·luminades i les no il·luminades per mitjà del quadre

Paint�levels.

L'apartat Ink�controls permet establir si hi ha d'haver o no traçat en els objec-

tes, i també el gruix que ha de tenir, el color de la tinta o la qualitat d'acabat,

entre altres paràmetres.
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3.1. Promaterials de Mental Ray

A més dels materials descrits fins ara, en MAX hi ha altres grups de materials,

que ofereixen representacions de materials complexos com pot ser la pintura

de cotxe o la pell d'una persona. Tot aquest grup de materials té com a carac-

terística general el fet que el resultat final mai no serà d'un únic color específic

sinó que sovint hi influiran els llums i l'entorn que envolta l'objecte.

Tots requereixen un motor de renderització concret, Mental�Ray, ja que si no,

no estan disponibles en el selector de Material / Map browser. Aquest motor de

renderització és inclòs en MAX i podem accedir-hi per mitjà del menú Rende-

ring�>�Render�setup tal com es va esmentar anteriorment en el cas del motor

de renderització Scanline.

En la vista de llista de Material�/�Map�browser, els materials d'aquest tipus són

identificats amb una bola petita de color groc.

La majoria estan pensats per a ser aplicats directament i només ens hem de

preocupar del color que voldrem donar al nostre objecte. Malgrat que hi ha

algunes característiques diferents entre molts d'ells, els podem incloure tots

en dos grans subgrups.

1) Els materials destinats a elements d'arquitectura, enginyeria, construcció i

disseny d'interiors. Aquests materials serien, per exemple, Arch�&�Desing,�Car

paint�material o tots els materials identificats amb el nom Promaterials.
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Són materials ajustats a representacions molt realistes d'objectes que d'una

altra manera serien molt complicats de crear. Pot ser el cas d'un mirall o d'un

cotxe, per exemple. Tots dos elements adquireixen els reflexos no a partir del

color propi sinó de tot el que els envolta.

En les imatges següents es poden veure dos exemples dels materials de mirall

i de Car�paint.
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2) El grup dels materials SubSurface�Scattering�(SSS). Aquests materials estan

pensats per a aplicar a elements orgànics, des d'éssers humans fins a fulles,

plantes o animals.

La majoria dels organismes orgànics tenen com a característica comuna, en el

material que els constitueix, el fet de ser sensibles que, en les zones en què el

gruix del cos és petit, la llum les pugui travessar, matisar-ne de color i, fins i

tot, fer que puguin ser translúcides sense arribar a ser transparents. En el cas

dels éssers humans, això succeeix en zones com els dits i les orelles.
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4. Coordenades de mapatge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

versos modificadors, tots identificats amb les lletres UVW.

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

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

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

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

possibilitat de crear les coordenades de mapatge de manera automàtica,

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

pugui aplicar correctament un mapa.

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

rica que volem que tingui el mapatge: planar, cilíndrica, esfèrica, etc.
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Si desactivem l'opció Real-world�map�size podrem indicar també la me-

sura que volem que tingui el mapatge que aplicarem clicant al botó Fit.

Això ajustarà el gizmo en relació amb les vores de l'objecte que volem

mapar.

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

fit.

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

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

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

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

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

a una selecció concreta o a tot l'objecte.

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

add.

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

nal de mapatge concret i també admetent desfasaments respecte al lloc

d'aplicació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com funciona i les possibilitats que té.
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4.1. Aplicació del modificador UVW map

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

la finestra frontal, que l'únic que conté és una spline amb el perfil d'un pot.

Observeu que en l'editor de materials hi ha un material Multi/Sub�object amb

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

tindrà l'etiqueta i la zona de vidre.

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

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

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

la qual podrem generar un pot.

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

aplicarem el mapatge. A continuació apliqueu el modificador TurboSmooth

per tenir un resultat suavitzat.

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

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

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

manera es converteixen en tasques llargues i tedioses.
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Una vegada que el resultat ja sigui del vostre grat cliqueu-hi al damunt amb

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

polieditable.

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

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

us convingui fins a aconseguir el modelatge adequat.

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

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

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

del Multi/Sub�object.
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Amb el subobjecte polígon seleccionat en l'apartat Polygon:�Material�Ids as-

signeu a cada part del pot l'identificador del material corresponent.

Una vegada assignats els tres canals, sortiu del mode de subobjecte i assigneu

a l'objecte el modificador UVW�map.

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

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

apartat que voleu que el mapatge tingui forma cilíndrica.

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

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

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

resultat.

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

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

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

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

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

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

zona seleccionada.

4.2. Aplicació bàsica del modificador Unwrap UVW

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

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

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

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



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 65 Procediments d'animació 3D

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

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

UVW�map.

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

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

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

de cara del modificador es mantindran seleccionats els polígons que havíem

seleccionat en el nivell de malla. Succeeix el mateix amb els vèrtexs i les ares-

tes. Aquesta interrelació entre els dos subobjectes és recíproca i, per tant, els

subobjectes seleccionats en el modificador quedaran igualment seleccionats si

accedim al nivell de malla.

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

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

pantalla.

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

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

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

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

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

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

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

cares del que serà un bric.

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

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

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

ficadors i apliqueu-lo.
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En l'apartat dels paràmetres del modificador cliqueu a Edit. Això us obrirà la

interfície independent del mateix modificador.

En aquesta interfície podreu inserir com a imatge de fons la mateixa imatge

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

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

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

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

com a textura.

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

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

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

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

podreu veure una única imatge en el visor.
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Aneu ara al subobjecte Face del modificador i seleccioneu una de les cares.

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

voleu aplicar un mapa pla, Planar.

Automàticament, en la interfície d'Unwrap us haurà aparegut una reixa acolo-

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

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

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

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

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

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

i allunyar el visor per facilitar l'ajust.
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En l'apartat Options de la interfície del modificador, en l'apartat Viewport�op-

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

veure com quedarà el resultat final mentre moveu la reixa.

4.3. Aplicació d'Unwrap: aplanament del mapatge

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

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

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

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

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

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

del dofí.

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

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

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

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

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

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

leccionar.

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

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

interfície del modificador.

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

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

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

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

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

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

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

Aquesta forma de mapatge és disponible mitjançant el menú Mapping.

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

permetrà establir algunes característiques sobre la disposició de les peces del

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

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

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

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

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

template.

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

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

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

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

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

d'aquí podeu obrir-la a Photoshop i pintar cada zona del color que us convingui.



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 73 Procediments d'animació 3D

Una vegada pintada la imatge, torneu a MAX i activeu un material que sigui

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Aplicació d'Unwrap: mapatge Pelt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

convé desplaçar aquest modificador per sota de TurboSmooth.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inclouran també tot el coll entre les dues zones.

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

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

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

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

Pelt.

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

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

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

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

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

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

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

Si finalitzeu completament el procés observareu que el resultat conté massa

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

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

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

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

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

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

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

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

de Stop�relax.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aconseguir fàcilment animacions de canvis de color en zones complicades,

com ara unes galtes que s'enrojolen.

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

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

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

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

totes les eines d'aquest modificador.

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

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

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

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

activeu el segon botó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i la mesura del pinzell.

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

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

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

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

necessitar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Falloff,�Pinch i Bubble.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veure el resultat amb els colors que hàgiu introduït.

5.1. Animar el color amb Vertex paint

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

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

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

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

modificador UVW�Xform.

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

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

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

adjudicats en l'editor de materials.

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

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

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

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

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

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

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

cadascun dels dos cilindres pintats. Copieu aquests mateixos fotogrames al

final de la línia de temps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ons a una baixa resolució obtingudes partint de poligonitzacions del mateix

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

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

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

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

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

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

començar a treballar en aquella ocasió.

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

nativa de 3D MAX, que és en format 3D.
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Si heu escollit continuar treballant a partir de l'arxiu que ja havíeu treballat,

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

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

teu l'avís.

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

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

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

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

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

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

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

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

eines típiques de qualsevol programari 3D.

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

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

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

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

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

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

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

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

3D i fins i tot vídeos.

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

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

veure el pla respecte al qual situa l'objecte i, fins i tot, podem afegir llums.



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 88 Procediments d'animació 3D

A més d'això, podem incloure des del desplegable Ajust�preestablert, alguns

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

gui una aparença concreta. Des de l'apartat de Color�d'ambient�global podem

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

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

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

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

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

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

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

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

d'anar al menú Finestra > Animació i ens apareixerà la línia de temps de Pho-

toshop.

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

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

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

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

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

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

ropeu hem de definir, en l'apartat Ajustos�de�document, la velocitat a vint-i-

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

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

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

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

fotogrames per segon.

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

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

fotogrames.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crearà el fotograma clau de manera automàtica.

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

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

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

Exportar > Interpretar�vídeo....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colors + ". El signe "més" ens indica que en el procés d'exportació es respectarà

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

que a més l'exportació aconseguirà quatre canals, RGBA, en què l'A és l'alfa

contingut. És el cas del compressor "Animació", com podeu veure en la imatge

següent. L'exportació amb canal alfa farà que els efectes de croma no siguin

necessaris per a poder integrar l'animació creada en altres imatges que podrien

haver estat enregistrades directament de la realitat.

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

l'exportació.
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6. Procés de renderització

6.1. Paràmetres comuns

L'últim pas de tot el treball realitzat en MAX és sempre el Render. En aquest

procés, la geometria s'omple de color, els llums i les càmeres fan els seus re-

correguts, apareixen les ombres, els materials i els efectes d'il·luminació. Per

tant, és el moment culminant de tot el procés i val la pena perdre una mica

de temps ajustant els paràmetres necessaris per a obtenir resultats adequats.

Podem accedir a la finestra de configuració de la renderització de diverses ma-

neres: per mitjà del menú Rendering > Render�setup, per mitjà de les icones

situades a la barra d'eines principal o simplement prement la tecla F10. Qual-

sevol d'aquestes opcions ens farà aparèixer la finestra de Render�setup.

En entrar a la finestra de configuració de renderització podem observar que els

elements poden variar. Observeu la imatge següent, veureu que les pestanyes

de Render�setup no tenen el mateix contingut. Això és perquè s'utilitzaran

motors de renderització diferents, Default�Scanline�renderer en el primer cas i

Mental�Ray�renderer en el segon. Els dos motors de renderització són inclosos

d'origen en 3D MAX.
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Malgrat les diferències que hi pot haver entre un motor i un altre, hi ha algunes

característiques comunes a tots dos. Tots aquests paràmetres comuns són a

la pestanya Common�parameters. A partir de les diverses parts que trobem

en aquesta finestra podrem exportar el nostre resultat. Vegem què permet fer

cadascuna d'aquestes parts.

L'apartat Time�output permet introduir els fotogrames que exportarem. Conté

les opcions següents:

Single Exporta un únic fotograma. El fotograma que exporta és el que hi
ha visible en el moment de la renderització.

Active�time�segment Renderitza tot el rang de fotogrames actual, tal com apareix en la lí-
nia de temps.

Range Renderitza tots els fotogrames entre els dos nombres, tots dos inclo-
sos, que especifiquem.

Frames Renderitza fotogrames no consecutius, si estan separats per una co-
ma entre si; o bé, rangs de fotogrames, si estan separats per guions.

Every�nth�frame Estableix el nombre de fotogrames que es renderitzaran. Per defec-
te, el valor d'aquest camp és un, la qual cosa significa que es rende-
ritzaran tots els fotogrames. Si, per exemple, establíssim aquest va-
lor a cinc, només es renderitzaria un fotograma de cada cinc.

File�number�base Permet especificar un nombre d'arxiu base a partir del qual
s'incrementarà el nom d'arxiu de sortida. Aquesta opció és molt in-
teressant si exportem seqüències d'imatges fixes, ja que permet ad-
judicar una numeració correcta que enllaci amb la que puguem
anar arrossegant de renderitzacions d'arxius anteriors i, d'aquesta
manera, fer que les numeracions dels dos motors de renderitza-
ció siguin consecutives. Això facilitarà molt la inserció correcta
d'aquestes imatges en altres programaris com After effects, Premiere
o Final cut.
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L'apartat Area� to� render permet especificar l'àrea de contingut que tindrà

l'exportació. Les seves possibilitats són:

View Renderitza únicament la vista completa de la finestra de visualització seleccio-
nada.

Selected Renderitza els objectes seleccionats de la finestra de visualització activa.

Region Permet definir una àrea concreta que s'ha de renderitzar. Per a això col·loca a
la finestra en qüestió un marc amb uns punts que es poden moure fins a en-
quadrar el que volem renderitzar.

Crop És semblant a l'anterior, però no inclou els tiradors.

Blowup Incrementa la mida d'una regió definida fins a emplenar completament la fi-
nestra de renderització. La relació d'aspecte que té l'augment que experimen-
ten les imatges finals està directament relacionada amb el format d'exportació.

Des de l'apartat Output� size podem especificar les dimensions que tindrà

la nostra renderització final. Les opcions que ofereix aquest apartat són les

següents:
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Tot i que hem vist que disposem d'un nombre immens de predefinicions molt

adaptables als sistemes actuals és convenient saber moure's en aquest apartat

utilitzant sortides personalitzades, ja que els sistemes varien constantment i

MAX, per exemple, no disposa de cap Predefinició de sortida apta per a PAL de

format 16:9, ja que la relació d'aspecte de píxel que té per al format PAL-D1 és

d'1,066 67, mentre que la relació d'aspecte de píxel en el format panoràmic del

sistema PAL és d'1,458 7. Això significa que, per exemple, una esfera perfecta

renderitzada per a format PAL es veurà bé en un televisor de proporcions 4:3,

mentre que en un televisor de pantalla panoràmica es veurà completament

aplatat.
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L'apartat Options fa una comprovació dels elements que s'han de renderitzar.

Conté els apartats següents:

Atmospherics Renderitza els efectes atmosfèrics que s'hagin aplicat a
l'escena, com pot ser la boira.

Effects Renderitza els efectes aplicats en la renderització, com pot
ser el desenfocament de moviment.

Displacement Renderitza els mapatges de desplaçament continguts a
l'arxiu.

Video�color�check Comprova si s'ultrapassen els colors límit que es poden
mostrar en els sistemes PAL i NTSC, segons el que haurem
definit en Output�size. En cas de trobar valors superiors als
admesos en el sistema indicat, els reajusta directament per
visualitzar-los correctament.

Render�to�fields Renderitza l'arxiu partint dels dos camps que conté una
imatge de vídeo en comptes de fer-ho partint d'imatges
(fotogrames) fixes com seria el cas d'una sortida a ordina-
dor o a cinema.

Render�hidden�geometry Renderitza tot el que hi ha en l'escena, encara que estigui
ocult o congelat.

Area�lights�/�Shadows�as�points Permet que tots els llums i les ombres es considerin com
si fossin emesos per ajudants de punt, de manera que
s'accelera el temps de renderització.

Force�2-slided Fa una renderització de totes les cares dels objectes enca-
ra que no es mostrin en la imatge final. Habitualment, és
millor deixar aquesta opció desactivada tret que hàgim
de renderitzar les cares exteriors i interiors d'alguna malla
concreta.

Super�black Empra el valor de la preferència Supernegre com a llindar
de foscor de l'escena renderitzada. Aquesta opció s'empra
generalment en arxius que seran destinats a programes
de composició de vídeo, com ara After Effects o altres pro-
grames que requereixen un color negre pur per al fons so-
bre el qual s'ha d'aplicar Mattes de Luma. En aquest cas cal
que tots els objectes situats en aquest color negre siguin
inferiors al negre pur per tal de no confondre el Matte que
s'aplicarà.
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L'apartat d'il·luminació avançada, Advanced� lighting, permet utilitzar

il·luminació avançada quan la casella de verificació està activada. En aquest

cas, MAX incorporarà, durant el procés de renderització, la radiositat i els di-

versos tractaments que hàgim afegit als llums.

Si activem la casella de càlcul d'il·luminació avançada, en cas que calgui, Com-

pute�advanced�lighting�when�required, MAX únicament calcularà la radiosi-

tat quan la il·luminació del fotograma ho requereixi. Habitualment, quan ren-

deritzem un rang de fotogrames, MAX calcula la radiositat durant el primer

fotograma. Si en una animació cal tornar a calcular la il·luminació avançada

a causa, per exemple, de canvis d'escenari o de càmeres o llums, de manera

sobtada o important, és convenient activar aquesta opció.

L'apartat Bitmap�proxies indica com utilitzarà MAX els mapes. Si Bitmap�pro-

xies està desactivat, Disabled, MAX farà servir els mapes a la resolució més

alta possible. Per a canviar aquesta opció cal clicar al botó Setup, que obrirà

un nou quadre de diàleg amb la configuració que volem que tinguin els mapes

que MAX gestiona.

Normalment és millor no activar aquesta opció, ja que els mapes de bits sem-

pre perden qualitat quan se'ls aplica un reescalat, tanmateix, en els casos en

què volem obtenir resultats en formats petits pot ser avantatjós gestionar els

mapes de bits des d'aquest apartat, ja que altrament allargaran temps de ren-

derització innecessaris.

En el quadre de diàleg que s'obre en clicar a Setup hi ha una opció interessant,

que consisteix a indicar que només s'utilitzi Bitmap�proxies en les imatges

que ultrapassin unes mesures concretes expressades en píxels. Això facilita que

es puguin utilitzar imatges que provenen de càmeres d'alta resolució sense

haver de redimensionar-les en programaris de tractament d'imatges com pot

ser Photoshop. A més d'això, per mitjà del desplegable de Render�mode podem

determinar com es gestionarà l'ús de les imatges gestionades per Bitmap proxies

durant el procés de renderització.
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L'apartat Render�output és un dels més importants d'aquest tauler, ja que ens

servirà per a indicar a MAX on exportarem l'arxiu renderitzat i quin tipus

d'arxiu volem generar. Això ho farem mitjançant del botó Files. En fer-hi clic

s'obrirà un quadre de diàleg que ens permetrà indicar el nom, la ubicació i el

tipus d'arxiu que volem generar.

Des del moment en què escriguem o seleccionem l'extensió pròpia del tipus

d'arxiu que generem, en el quadre de diàleg d'assignació del nom de l'arxiu, el

botó Setup esdevindrà actiu. Aquest botó ens donarà accés a la finestra pròpia

del tipus d'arxiu generat. MAX sempre ens obliga a passar per aquest botó, de

manera que encara que no hi fem clic, sinó que escollim directament acceptar,

MAX ens obrirà la finestra de configuració de les característiques del tipus

d'arxiu seleccionat.
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És fàcil suposar que, ja que les renderitzacions es poden obtenir en formats di-

ferents, les possibilitats de les finestres de configuració de cada tipus d'extensió

d'arxiu són molt variades i seria pràcticament impossible mostrar-les totes.

Tanmateix, cal tenir present que les característiques variaran molt si escolliu

una exportació partint d'una seqüència d'imatges fixes o bé si exporteu direc-

tament a vídeo, per exemple. Mentre que en el primer cas únicament se us

preguntarà per la qualitat de la imatge o la profunditat de color, en el segon

haureu de seleccionar el còdec adequat segons els còdecs que tingueu dispo-

nibles a la màquina, d'una banda, i segons el que hàgiu treballat i la destinació

que tindrà, de l'altra.

En la imatge següent podeu veure la interfície de configuració d'arxius de

Quicktime (*.mov) i d'arxius de vídeo de Microsoft (*.avi).

Seguint encara en aquest mateix apartat trobem una casella de verificació que

ens permet posar uns arxius en forma de llista de sortida (Put�image�file�list(s)

in�Output�paths(s)) i ens deixa escollir entre dos formats. El format imsq és el

format actual de sortida de les versions més recents de MAX, el format ifl és el

format que s'utilitzava en versions antigues. Els arxius generats es poden crear

en el moment de realitzar el Render o bé en aquest mateix moment. Per a això

hem de clicar al botó Now d'aquest mateix apartat. Aquesta seqüència d'arxius

només es pot crear si a Files s'ha establert com a tipus d'arxiu de sortida una

imatge fixa.
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El botó Devices d'aquest apartat dóna accés a dispositius de vídeo externs

com ara magnetoscopis o càmeres de vídeo amb entrada de senyal extern als

quals envia directament el resultat de la renderització. Per a poder utilitzar

aquesta opció és convenient que el dispositiu estigui instal·lat correctament a

l'ordinador abans d'executar el programa.

I per finalitzar aquest apartat, les tres caselles de verificació (Rendered�frame

window,�Net�renderer i Skip�existing�images) fan referència a mostrar la sor-

tida renderitzada, permetre la renderització en xarxa i saltar, durant el procés

de renderització, les imatges que ja s'hagin renderitzat prèviament i s'hagin

guardat al disc.

L'apartat següent amb què ens trobem a la pestanya Commons permet saber

l'estat d'una renderització mitjançant un missatge de correu electrònic enviat

segons el que s'especifiqui a les caselles de verificació de l'esquerra. En el cas de

la imatge, només s'enviaria un missatge si es produís un error en el procés de

renderització. Si, a més, s'haguessin marcat les altres dues caselles s'enviaria un

missatge a l'acabament de la renderització (en el cas de l'activació de l'última
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casella) i també s'enviaria un missatge de manera automàtica quan s'hagués

arribat a la renderització del fotograma 2000 (en el cas de l'activació de la

primera casella).

Pel que fa a l'apartat Scripts, permet executar de manera automàtica Scripts

de programació immediatament abans de fer la renderització o just després.

L'addició dels Scripts de programació s'ha de fer per mitjà del botó File corres-

ponent. Un Script assignat es pot eliminar seleccionant-lo i prement el botó

de la creu situat al costat del botó Files. Tant els scripts prerender com els scripts

postrender s'aplicaran en el mateix ordre en què s'hagin afegit.

L'últim apartat d'aquest tauler llarg i important fa referència al motor de ren-

derització que s'aplicarà. Encara que té pocs paràmetres, és un altre dels apar-

tats més importants del tauler, ja que segons el que triem en aquest punt ob-

tindrem un resultat correcte o un mal resultat.
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L'apartat Production mostra el renderitzador actual que aconseguirà el motor

de renderització d'alta qualitat. Aquest renderitzador sol estar relacionat amb

l'apartat Material�editor. Això permet que, si en algun moment treballem amb

un material que no serà admès en la renderització final, no es mostri aquest

material a la ranura corresponent de l'editor de materials. Si en algun moment

volem que aquests elements no es mantinguin en correspondència, simple-

ment hem de desactivar el cadenat que bloqueja el renderitzador de Material

editor.

La tercera i última opció mostra el renderitzador que s'utilitzarà per a realitzar

motors de renderització de prova a baixa resolució.

Per canviar el motor de renderització hem de clicar al botó de punts suspensius

corresponent, que ens donarà accés a una finestra amb una llista de tots els

renderitzadors disponibles a l'ordinador amb el qual treballem. Hem de selec-

cionar el motor de renderització amb què volem treballar i acceptar aquesta

finestra.

L'opció Save�as�defaults guarda totes les configuracions actuals del motor de

renderització i les aplica com a configuració per defecte quan reiniciem el pro-

grama.

6.2. El renderitzador Scanline

Ja hem esmentat anteriorment que el tauler Commons pertany als paràmetres

comuns de tots els motors de renderització disponibles en MAX. Ara veurem

les funcions específiques principals que té el motor de renderització�Scanline.

Recordem que es tracta del motor de renderització que 3D MAX utilitza per

defecte.

Activeu la pestanya Renderer per accedir a les propietats específiques que té. El

primer apartat és Options. S'hi inclouen opcions que permeten activar o desac-

tivar de manera global, per tant, afecta tots els elements de l'escena, els ma-

patges dels objectes, les ombres, la reflexió i refracció automàtiques i, també,

les simetries i la representació amb fils, és a dir, representar la malla com a

resultat final. A més a més, en aquest cas podem indicar el gruix que volem

que tingui la línia de la malla.
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Observeu que a més de tot això hi ha una última casella de verificació identifi-

cada amb el nom Enable�SSE. Si s'activa aquesta casella MAX utilitzarà exten-

sions concatenades Streaming SIMD (instrucció senzilla de dades múltiples), de

manera que permet accelerar una mica el procés de renderització.

Després d'aquest primer apartat trobem el tauler Antialiasing. Els filtres an-

tiàlies tenen la missió de suavitzar l'efecte d'escalonat que es produeix en les

imatges vectorials quan s'exporten a mapes de bits. Així doncs, la primera ca-

sella indica al renderitzador que ha de tenir en compte l'antiàlies filtrat. La

segona casella de verificació indica el tipus de filtratge que es farà a les imatges

finals.

Els tipus de filtratge que es poden fer en el processament amb aquest rende-

ritzador són els següents:

Area Calcula l'àrea sobre la qual s'aplicarà el filtratge segons el valor esta-
blert en el quadre Filter�size.

Blackman No millora la suavitat de les vores, sinó que intensifica la imatge en
una àrea de vint-i-cinc píxels.

Blend Barreja el resultat obtingut per mitjà del valor de Filter�size amb el
valor d'un nou camp específic d'aquest filtratge que apareix quan
seleccionem aquest tipus de suavitzat.

Catmull-rom És idèntic al filtratge Blackman, però en aquest cas sí que inclou mi-
llora en el suavitzat.

Cook-variable És un dels millors filtratges, ja que permet aconseguir resultats amb
arestes molt dures, si el valor de Filter�size és molt baix, i resultats
molt suavitzats quan Filter�size té valors molt elevats.

Cubic Produeix efectes de desenfocament.

Mitchel�-�Netravali És un altre dels grans filtres que conté aquest renderitzador. Inclou
paràmetres de desenfocament i d'eco.

Plate�MAX Fa correspondre els objectes mapats contra el fons segons que
s'utilitza en MAX R2.

Quadratic Produeix un desenfocament en una àrea de nou píxels.

Sharp�quadratic Funciona a la inversa que l'anterior, i provocan una àrea
d'enfocament de nou píxels.

Soften Genera desenfocaments gaussians en funció de Filter�size.
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Video Desenfoca la imatge utilitzant un filtre de vint-i-cinc píxels, especial-
ment optimitzat per als sistemes PAL i NTSC.

L'apartat següent que ens trobem és el de supermostreig, Global�SuperSam-

plig. Aquest apartat realitza un suavitzat global a tots els materials. Si no és

imprescindible utilitzar-lo és millor no activar-lo, ja que prolonga els temps

de renderització fins a fer-los interminables. A més d'això, si activem aquesta

opció es desactivarà qualsevol filtre que hàgim posat en l'apartat antiàlies.

Els dos apartats següents estan destinats a l'aplicació del mateix tipus de filtre,

el Motion�blur. L'aplicació d'aquest filtre és indispensable si allò en què tre-

ballem està destinat al cinema. Les imatges cinematogràfiques sempre tenen

un punt de desenfocament de moviment que els dóna un acabat més sorrenc,

menys nítid. Les imatges videogràfiques són més seques, amb vores més dures

i definides, tal com succeeix amb les imatges obtingudes des d'un ordinador.

Aquestes diferències fan que si intentem fondre els dos tipus d'imatge sense

controlar aquest petit desenfocament de moviment sempre notem la diferèn-

cia entre les imatges d'un origen i les d'un altre.

Les últimes opcions que trobem en aquest tauler del renderitzador permeten

indicar el següent:

• D'una banda, la quantitat d'iteracions que es duran a terme dels mapes

de reflexió i refracció. Com més elevat sigui el nombre d'iteracions, més

temps de renderització requerirà cada fotograma.
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• D'altra banda, podem escollir el límit de rangs de color que queden afec-

tats per les brillantors dels materials després d'haver aplicat els diversos

filtres. El mètode Clamp limita els valors reduint-los a les zones pròximes.

El mètode Scale escala tots els valors de la imatge distribuint-los propor-

cionalment entre el valor màxim i el valor mínim d'aquesta imatge.

L'última casella del tauler permet estalviar memòria del sistema, de manera

que la renderització, malgrat que serà més lenta, es pugui executar en segon pla

i, mentrestant, nosaltres puguem continuar treballant en una altra aplicació.

A més d'aquesta pestanya, Scanline en té tres més:

• La primera és Render�elements, per mitjà de la qual podem aplicar efectes

especials i indicar que volem incloure en la renderització elements que

no són directament en l'escena. Quan fem clic a Add ens apareixen un

conjunt d'elements que podem afegir. També podem afegir elements que

ja hagin format part d'un altre arxiu de MAX clicant al botó Merge. A partir

d'aquí, haurem d'escollir l'arxiu origen i MAX ens ensenyarà els efectes

que s'hagin afegit.

• La següent és Raytracer, els paràmetres de l'apartat Raytracer�global�para-

meters controlen el mateix traçador de rajos en conjunt, amb la qual cosa

afecten tots els materials i mapes Raytrace de l'escena. També afecten la ge-

neració d'ombres de Raytrace avançades i ombres d'àrea. Un dels paràme-

tres que cal tenir molt en compte és la profunditat del raig: com més elevat

sigui el nombre més quantitat de rebots efectuaran els rajos de llum i, per

tant, augmentarà els seus rangs d'influència. Un valor elevat pot ajudar,
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o no, a augmentar el realisme de l'escena. El que sí que és segur és que

augmentarà el temps de renderització.

• La zona de transició, Cutoff� thresold, determina el llindar de separació

per a les afectacions dels rajos de llum. Si l'aportació d'un raig al color de

píxel en què rebota és inferior al llindar de separació, l'afectació queda

automàticament eliminada i el píxel no varia de color.

Raytracer és molt versàtil a causa de l'ampli rang d'efectes d'il·luminació que

pot processar. Pot controlar amb bastant encert les característiques globals

de la il·luminació directa, ombres, reflexos i refraccions a través de materi-

als transparents i semitransparents. Per a fer un bon ús d'aquest ombrejador

només l'hem d'utilitzar en dos casos; en primer lloc en els objectes que tenen

incorporat l'ombrejador Raytracer, tant com a material primari o com a sub-

material d'un altre material i, en segon lloc, en els llums, com a mètode de

renderització de les ombres projectades pels llums. En tots dos casos podem

accedir als paràmetres de l'ombrejador per ajustar-lo a les necessitats de cadas-

cun d'aquests elements.
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Finalment, per mitjà de la pestanya Advanced�lighting podem controlar la ra-

diositat dels objectes de l'escena. La radiositat és una tecnologia de renderitza-

ció que emula, amb altes dosis de realisme, la interacció de la llum en un en-

torn determinat. La il·luminació mitjançant paràmetres de radiositat produeix

simulacions fotomètriques molt més precises que la il·luminació produïda per

Raytracer. Efectes com la llum indirecta, les ombres suaus o la interacció dels

colors de dos objectes produeixen imatges amb un grau elevat de realisme, ja

que així és com les veiem en la realitat.

Treballar partint de la radiositat implica que l'ordinador calcularà la intensi-

tat, el to i el color de llum que reben totes i cadascuna de les superfícies de

l'entorn que estiguem renderitzant. Aquest efecte s'aconsegueix dividint les

superfícies originals en una malla de superfícies més petites anomenades ele-

ments. L'efecte de radiositat calcularà la quantitat de llum distribuïda des de

cadascun d'aquests elements respecte a altres de situats a prop seu emmagat-

zemant els valors obtinguts per a cadascun dels diversos elements.

A més de tots aquests paràmetres, en podem trobar encara alguns més per

mitjà del menú Customize > Preferences > Preference�settings. En l'apartat

Rendering trobareu opcions que us permetran comprovar des del nivell de

color suportat en el vídeo del sistema per al qual treballareu fins al camp que

s'exportarà en primer lloc.
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6.3. Radiositat ambiental amb Scanline

Creeu una caixa a l'escenari, que tingui unes mesures aproximades a les d'una

habitació qualsevol (300 × 300 × 250 cm, aproximadament), i en el visor de

perspectiva situeu-vos-hi a dins. Apliqueu a aquesta caixa el modificador Nor-

mal perquè la llum que incorporem més endavant sigui visible dins la caixa.

Creeu una nova caixa i situeu-la dins de l'anterior de manera que sigui visible

des del visor de perspectiva. Si voleu, li podeu donar forma (cadira, sofà, barra

de bar...) i posar algun material als dos elements.

Aneu al tauler Create > Lights > Standard. Escolliu un focus amb objectiu

(Target�spot) i situeu-lo dins la caixa de manera que l'objectiu se situï sobre

l'objecte que hi hàgiu posat a dins. Resitueu el llum dins la caixa i des del tauler

Modify ajusteu-ne els paràmetres com més us agradi i comproveu el resultat

fent una renderització ràpida de la finestra de perspectiva.

A continuació obriu la finestra Render�setup i activeu l'opció d'il·luminació

avançada. En el desplegable del primer apartat escolliu Rasiosity, que desple-

garà els apartats corresponents a la radiositat. En l'apartat corresponent a Ra-

diosity�processing�parameters trobareu un subapartat que té per nom Interac-

tive�tools. Feu clic a Setup per poder accedir al control d'exposició logarítmica

de la llum.
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En l'apartat Logarithmic�exposure�control�parameters (paràmetres de control

de l'exposició logarítmica) verifiqueu la casella d'afectar únicament la llum

indirecta.

En aquest mateix apartat assigneu a Physical� scale un valor aproximat a

l'equivalent a una candela. El valor corresponent a una candela és 683. La can-

dela és la unitat fonamental de fotometria en el sistema internacional. Repre-

senta el valor de la intensitat lluminosa, en una direcció donada, d'una font

que emet una radiació monocromàtica. No hem de confondre els valors ex-

pressats en candeles amb els més coneguts, lúmens. El lumen és una unitat de

potència lluminosa, mentre que la candela és la unitat d'intensitat.

Comproveu-ne el resultat i veureu que la il·luminació global ha millorat sen-

siblement i que tant les ombres com els mateixos elements amb què heu com-

post l'escena han quedat molt més ben integrats entre si.
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Elimineu ara la llum de l'escenari i aneu novament al tauler dels llums. Esco-

lliu aquesta vegada un tipus de llum fotomètrica en el desplegable i trieu una

Target�light. És probable que MAX us llanci una pantalla d'avís. Accepteu-ho,

ja que amb això canviareu els ajustos del control d'exposició que abans havíeu

hagut d'efectuar de manera manual.

Feu que l'objectiu de la llum sigui igual que en el cas anterior. Resitueu la llum

en el mateix lloc on teníeu l'anterior i aneu al menú Rendering > Environment

and�effects. Dins la pestanya Environment, en l'apartat dels paràmetres de

control d'exposició logarítmica, ajusteu la brillantor i el contrast a uns valors

intermedis.

Activeu ara la finestra de Render� setup i, en l'apartat de selecció de la

il·luminació avançada de la pestanya d'Advanced�lighting, indiqueu Radio-

sity i verifiqueu la casella. A continuació, en l'apartat Radiosity�processing

parameters, feu clic a Start perquè MAX calculi la radiositat de l'escena. Una

vegada acabat el càlcul, MAX aturarà el botó Start de manera automàtica. A

partir d'aquest moment ja podeu renderitzar l'escena per poder comprovar els

resultats i comparar-los amb els anteriors.

6.4. Renderitzador Mental Ray

Aquest motor de renderització es diferencia del renderitzador Scanline en di-

versos aspectes. Entre aquests, dos dels més importants són: d'una banda, a

diferència del que succeïa amb Scanline, aquest renderitzador no necessita si-

mular els efectes de radiositat ambiental d'una manera manual, i de l'altra,
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està optimitzat per a poder ser utilitzat en ordinadors molt més actuals amb

processadors múltiples (de nucli doble o quàdruple) que permet agilitar, de

manera comparativa, els temps de renderització.

Tal com succeïa amb Scanline, podem trobar els paràmetres específics d'aquest

motor de renderització al tauler Renderer de Render�setup.

El primer apartat d'aquest tauler determina la qualitat final segons la quantitat

de mostrejos que s'efectuarà dels diferents píxels de la imatge. El subapartat

Samples�per�pixel fixa els tipus mínims i màxims d'aquests mostrejos.

El valor mínim pot estar representat per un nombre fraccionari, per exemple

1/64. Això indica que es prendrà un mostreig de cada seixanta-quatre píxels.

El valor Maximum fixa el màxim del mostreig.

El subapartat Filter defineix com es combinaran els mostrejos. Per a això, en

el desplegable Type podrem escollir entre filtratges diferents: Gauss,�Triangle,

Mitchell o Lanczos.

Els valors de Width i Height especifiquen la mida que tindrà l'àrea de filtratge.

En augmentar el valor d'amplària i alçària s'obtindran imatges més suavitzades,

que farà que augmenti considerablement el temps de renderització.

L'apartat Spatial�contrast ajusta els valors de contrast utilitzats com a llindar

per al control de mostreig. Aquests valors s'aplicaran a cada imatge. L'augment

dels valors espacials de contrast disminueix la quantitat de mostrejos realitzats,

de manera que pot accelerar la renderització d'una escena a canvi de perdre

qualitat d'imatge.
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Els valors llindar es poden establir des de zero fins a u. El valor zero indica

l'absència del canal de color, mentre que l'u indica la saturació màxima del

canal. En el cas de l'Alpha (A), el valor igual a zero indica un grau de trans-

parència total, mentre que un valor d'u indica l'absència d'Alpha.

En l'apartat Rendering�algorithms trobem una opció molt interessant per als

casos en què hem d'utilitzar una cosa concreta que només sigui acceptada per

Scanline. Es tracta de l'apartat que fa referència a aquest renderitzador. Quan la

casella de verificació Enable està activada, el processament de Mental�Ray pot

utilitzar la representació de Scanline. Quan està apagat, el processador utilitza

Mental Ray com a únic renderitzador.

Si activem l'apartat següent, Ray�Tracing, Mental Ray utilitza el seu traçat de

rajos per a fer reflexions, refraccions, efectes de desenfocament de moviment,

control de la profunditat de camp, càustiques i controls d'il·luminació global

de l'escena. Si aquest apartat és inactiu, en comptes d'utilitzar totes aquestes

possibilitats, el mètode d'escaneig és de línia única. Tenir Ray Tracing actiu

implica renderitzacions molt més lentes, però també més precises i realistes.

El subapartat Raytrace�acceleration estableix l'algoritme que cal utilitzar per

a l'acceleració de traçat de rajos. Els controls d'aquest subapartat poden variar

segons el mètode d'acceleració escollit. Les dues alternatives possibles són:

• BSP: és el mètode més ràpid en un sistema d'un sol processador.

• BSP2: aquest mètode està optimitzat per a sistemes multiprocessador i per

a les grans escenes que continguin més d'un milió de polígons en la seva

representació.
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Des del subapartat Reflections/Refractions podem controlar el nombre de ve-

gades que un raig de llum serà reflectit o serà refractat. Els valors iguals a zero

no produeixen reflexió ni refracció. Com més s'incrementen els valors més

augmentarà el realisme de la representació i més temps de renderització es

necessitarà.

Els límits de la combinació de reflexions i refraccions són determinats pels

valors de MAX, Trace�depth. Aquest paràmetre especifica el nombre de vegades

que s'ha de fer el seguiment d'un raig de llum. Per exemple, si establim aquest

valor en sis i un raig es reflecteix tres vegades i se'n refracta tres més, no es

podrà tornar a reflectir perquè entre reflexions i refraccions ja en suma sis, que

és el valor establert.

Max.�reflections i Max.�refractions estableixen el nombre màxim de vegades

que un raig de llum pot ser reflectit i refractat, respectivament.

Des de l'apartat Camera�effects podem determinar els efectes de càmera que

s'aplicaran en el procés de renderització. Aquest apartat conté diversos suba-

partats amb característiques molt especials que intentarem descriure amb de-

tall a continuació, ja que val la pena conèixer-les bé.

El subapartat Motion�blur és l'encarregat d'aplicar aquest filtre al renderització.

Ja s'han comentat els avantatges d'aplicar aquest filtre en l'explicació que es

va fer del funcionament del motor de renderització Scanline. En aquest cas, a

més de poder aplicar el filtre, aquest subapartat ens permet diverses opcions:

Blur�all�objects Aplica el desenfocament de moviment a tots els objectes, in-
dependentment de les propietats d'aquest objecte.

Shutter�duration�(frames) Aquest paràmetre simula la velocitat de l'obturador d'una cà-
mera. Si posem un valor igual a zero el moviment no serà
borrós. Com més gran sigui el valor, més gran serà també el
grau de desenfocament.
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Shutter�offset�(frames) Estableix el fotograma des del qual s'ha de barrejar la imatge
per establir, en relació amb el fotograma que s'està renderit-
zant, l'efecte de desenfocament.

Motion�segments Estableix el nombre de segments per calcular el desenfoca-
ment de moviment. Com més alts són els valors, més precís és
el desenfocament, però necessitarà també més temps de ren-
derització.

Time�samples Controla les vegades que s'ha de mostrejar el material durant
el desenfocament. Habitualment, n'hi ha prou de mostrejar-
lo una vegada; tanmateix, en animacions molt ràpides pot ser
convenient remostrejar el material en més ocasions, ja que
això permet obtenir més precisió al desenfocament.

L'apartat Contours permet utilitzar ombrejadors especials per a ajustar els re-

sultats de l'ombreig de contorn. Recull tres tipus de contorn: Contour�con-

trast,�Contour�store i Contour�output.

Les línies de contorn són especialment útils per a la producció de dibuixos

animats. A més d'això, l'addició de línies de contorn pot ajudar a distingir

alguns objectes de l'escenari que, tant per les propietats físiques que tenen com

per la il·luminació que reben, poden caure en la confusió visual.

Els contorns poden ser diferents per a cada material i alguns materials no po-

den tenir-les en tot el seu perímetre. El color i el gruix dels contorns aplicats

depenen de diversos factors com poden ser la geometria pròpia de l'objecte, la

posició que ocupa aquest objecte en l'escena, el tipus de material, etc.

L'apartat següent, Camera�shaders, és dels més complexos del tauler, ja que

té moltes possibilitats i conèixer bé tots els elements que podem introduir pot

estalviar-nos molt temps i esforç alhora que contribueix a donar molta més

credibilitat visual al que estem realitzant. El seu ús està destinat a aplicar om-
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brejadors de càmera complexos per aconseguir efectes que d'una altra manera

en molts casos seria impossible d'aconseguir, tret que treballéssim a posteriori

els resultats en altres programes de postproducció de vídeo com, per exemple,

After effects.

L'activació de cadascun dels tres apartats i l'activació posterior del botó corres-

ponent dóna accés a un conjunt d'efectes de càmera.

L'activació de Lens dóna accés als filtres següents: Distorsion,�Night,�WrapA-

round i Shader�list.

Distorsion Aplica un efecte de distorsió lent a la imatge. Les distorsions poden ser tant
còncaves com convexes.

Night Si observem la realitat podrem veure que objectes de colors saturats prenen
valors de color pastel quan arriba el capvespre, que una flor groga té un to
blau gairebé blanc sota la llum de la lluna. Aquest canvi de coloració s'explica
perquè l'ull humà percep les coses d'una manera a plena llum del dia i d'una
altra manera molt diferent en condicions de poca llum. L'efecte Night simula
aquesta situació.

WrapAround Fa una instantània de tot el que hi ha al voltant de la càmera. Aquesta ins-
tantània ens pot ser molt útil en els casos en què vulguem posar-la com a ma-
pa de reflectivitat o com a mapa d'ambient, per exemple.

Shader�List Aquesta opció obre una interfície pròpia en què podem combinar els dife-
rents efectes de càmera que hem vist fins ara.

El botó d'Output dóna accés a efectes d'enlluernament de l'objectiu de la cà-

mera.

Glare�shader Provoca un efecte d'enlluernament de l'objectiu de la càmera creant un halo
al voltant de les imatges.

Shader�list Permet el mateix que en l'apartat Lens.

El botó Volume dóna accés a efectes d'emplenament de llum: pols, boira i altres

efectes que es creï en la imatge quan la llum travessa una superfície que conté

partícules d'algun tipus.

Beam Permet fer de manera ràpida i senzilla halos al voltant de llums bri-
llants.

Material�to�shader Permet utilitzar qualsevol material com a ombrejador. Depenent del
component al qual s'assigni, Mental Ray utilitza, de manera automàti-
ca, el component de material adequat.

Mist Crea capes de boira o boirines amb efectes de descoloració molt re-
als.

Parti�volume Simula a la perfecció dispersions en l'aire de pols, boira o pluja.

Submerge Està indicat per a simular escenes sota l'aigua.

Shader�list Permet el mateix que en l'apartat Lens.
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L'apartat Depth�of�field (Perspective�views�only) mostra la profunditat de camp

de l'escena en la vista de la perspectiva. Aquest efecte de profunditat de camp

no s'aplicarà si renderitzem visors que no siguin únicament de vista de pers-

pectiva.

Si volem que una vista de càmera mostri en el visor l'efecte de profunditat de

camp cal seleccionar la càmera i, en el tauler Modify, activar Multi-pass�effect

i, en el desplegable, seleccionar l'opció Depth�of�field (Mental�Ray).

Els valors de Focus�plane estableixen la distància de la càmera en què els ele-

ments de l'escena han d'estar completament enfocats.

Near i Far defineixen el rang de valors a partir dels quals es desenvoluparà la

distància focal. Els objectes amb distàncies més pròximes a Near es veuran més

enfocats. Els objectes situats en distàncies més pròximes a Far es veuran més

desenfocats en relació amb els anteriors.

L'últim apartat d'aquest tauler fa referència a les ombres, Shadows, i als mè-

todes per a aplicar-les.

El subapartat Shadow�maps permet especificar mapes d'ombra. Quan especi-

fiquem un arxiu de mapa d'ombra, Mental Ray utilitza aquest arxiu en comp-

tes de fer un traçat de rajos per obtenir les ombres. Si hem desactivat per al-
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guna raó la casella de verificació d'Enable quan fem la renderització final, en-

cara que hàgim introduït anteriorment un mapa d'ombres, aquest mapa no

s'aplicarà.

Fins aquí hem vist els paràmetres principals del renderitzador Mentay Ray. N'hi

ha molts més, alguns d'extremament complexos, amb els quals podeu experi-

mentar lliurement per anar coneixent a poc a poc les possibilitats que té, les

quals són pràcticament inacabables. Podeu trobar aquests paràmetres avançats

per mitjà del tauler d'Indirect� illumination, situat a la mateixa finestra de

Render�setup.
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7. Schematic view

A mesura que anem treballant en un projecte, les escenes es compliquen, cada

vegada hi intervenen més personatges, escenaris i altres objectes, alhora que

augmenten els modificadors, els materials, els controladors... En aquest mo-

ment ens pot ser molt útil fer servir Schematic view. Per mitjà d'aquesta vista

d'esquema tot el que té relació amb l'escena es mostra en forma de rectangle

lligat jeràrquicament al que li correspon.

Tots els rectangles que componen aquesta vista tenen les mateixes mesures i es

troben identificats per colors, amb la qual cosa és molt senzill trobar i selecci-

onar el que ens convingui. En seleccionar qualsevol element en aquesta vista

queda automàticament seleccionat a l'escenari; tanmateix, Schematic view no

serveix únicament per a seleccionar objectes de l'escenari. Des d'aquesta fines-

tra tenim accés a moltes possibilitats: reorganitzar i eliminar objectes, copiar

modificadors i materials o efectuar vinculacions entre dos objectes o més, etc.

7.1. Reorganizar i copiar

Podem accedir a aquesta vista des de la icona específica que hi ha a la barra

d'eines principal o des del menú Graph�editors�>�New�schematic�view.

En activar la vista esquemàtica s'obre una finestra independent que ens mostra

tot el que tenim en l'escena i la manera com estan interrelacionats els diversos

elements. Una vegada oberta la vista d'esquema, si fem clic a la primera ico-

na de la zona superior de la barra d'eines de Schematic view s'obrirà una altra

finestra flotant, Display, a partir de la qual podem fer, activant o desactivant

el botó corresponent, que es mostrin o es deixin de mostrar alguns elements

a la finestra de vista d'esquema i així tenir accés només a la que ens interessi

localitzar.
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La finestra de Display mostra els elements ordenats per colors, que tenen cor-

respondència amb els colors que es mostren a Schematic view. En el cas dels

controladors, permet a més que puguem seleccionar l'efecte del controlador

que volem visualitzar. Això és possible per mitjà dels tres botons inferiors iden-

tificats amb les lletres P,�R i S, que es corresponen amb els controladors de

posició, de rotació i d'escala.

Pel que fa a l'organització de jerarquies, en la vista esquemàtica és molt fàcil

veure els elements que disposen de modificadors, el material que tenen assig-

nat o els controladors que tenen incorporats, ja que tot això apareix desplegat

en una relació de dependència des de l'objecte pare. Hi ha l'opció de dur a

terme un plegatge d'elements perquè no molestin visualment, això és possible

clicant a la fletxa que apunta cap amunt a sobre del requadre de cadascun dels

elements.

Encara que la vista esquemàtica ofereix moltes possibilitats, en el nostre cas

ens centrarem en les que recull per a canviar jerarquies i copiar elements d'un

objecte a un altre. A més d'això, veurem les possibilitats d'organitzar la vincu-

lació d'elements d'una manera molt simple i visual.
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Ja s'ha esmentat que des d'aquesta finestra podem canviar l'ordre jeràrquic dels

elements i realitzar connexions noves entre si. Per a això hem d'activar el botó

Connect. De la mateixa manera que podem connectar elements mitjançant

Connect, podem desvincular-los mitjançant el botó d'eliminació de la conne-

xió que hi ha just al costat.

La manera de connectar o desconnectar dos elements és idèntica a la manera

d'utilitzar les eines Select�and�link i Unlink�selection de la barra d'eines prin-

cipal del programa, és a dir, una vegada escollida l'eina hem de seleccionar

primerament l'objecte o objectes que quedaran com a objectes dependents i,

posteriorment, seleccionar l'objecte del qual dependran.

A més de la vinculació jeràrquica, una altra de les operacions més usuals que

se sol fer des d'aquest tauler és copiar un material o un modificador, els quals

ja s'han aplicat a un altre objecte de l'escena anteriorment. Per a això, amb

l'eina Connect activa, cal seleccionar de primer el node del material, del modi-

ficador o del controlador corresponent i arrossegar-lo a sobre de l'objecte que

ens convingui. En fer-ho, MAX ens indicarà si volem copiar l'element o bé si

preferim que sigui una instància o una referència.

Ja hem dit que si volem copiar un controlador hem d'utilitzar el mateix mèto-

de, tanmateix, si únicament volem connectar un paràmetre d'aquest contro-

lador hem de fer clic amb el botó secundari del ratolí a sobre del nom del con-

trolador del qual volem copiar el paràmetre i, en el menú contextual, escollir

l'opció Wire�parameter. Això farà aparèixer un menú contextual a partir del

qual podrem indicar el paràmetre que volem copiar. A continuació, podem

enganxar-lo a l'objecte que ens interessi.
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7.2. Organitzar els vincles

Si heu provat com funciona la vista esquemàtica alhora que llegíeu deveu ha-

ver observat que els rectangles (els nodes) es poden canviar de posició de ma-

nera lliure, la qual cosa permet que l'organització de la vista sigui completa-

ment personalitzada. Això ens permetrà fer el que anunciàvem abans, és a dir,

vincular elements d'una manera molt simple i visual.

Obriu l'arxiu ampolla.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que

a simple vista es tracta d'una ampolla, però que, tanmateix, a dins s'hi ha

col·locat un bípede per poder animar-la d'una manera semblant a com ho

faríem amb un personatge qualsevol. Si aneu al tauler Modify veureu que conté

el modificador Skin i que bípede i malla ja estan vinculats. Si continuem ob-

servant aquest arxiu i aneu a l'editor de materials veureu que té un material

Standard assignat. Abaixeu l'opacitat d'aquest material a fi que a la finestra

de perspectiva es pugui veure el bípede que hi ha situat dins la malla.

Quan us sembli que ja visualitzeu bé aquesta malla feu una renderització rà-

pida de la finestra de frontal i, utilitzant la icona de disc que hi ha a la finestra

de renderització, deseu aquesta imatge a l'ordinador.

Ara obriu Schematic�view i aneu al menú Options > Preferences. Això us obrirà

el quadre de diàleg de la vista d'esquema. En l'apartat Background�image ac-

tiveu la casella de verificació Show�image i la de Lock�zoom/Pan. D'aquesta

manera, la imatge i els nodes s'augmentaran i es reduiran conjuntament. A

continuació cliqueu al botó None per poder incorporar la imatge que acabeu

de desar. En el moment que accepteu aquesta imatge quedarà incorporada com

a fons de pantalla de la vista d'esquema.
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Quan s'incorpora una imatge de fons sol passar, sobretot si es tracta d'un ele-

ment petit com en aquest cas, que la reixa molesti. Podem ocultar la reixa des

del mateix quadre de preferències desactivant la casella Show�grid en l'apartat

del mateix nom.

Ara ja podeu reposicionar els nodes de manera que vegeu clarament com

s'enllacen i si us pot interessar variar-ne les dependències.
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8. Controladors d'animació

8.1. Ús del controlador Motion capture

Aquest controlador permet assignar a un objecte qualsevol, situat en l'escena,

un moviment transmès des d'un dispositiu extern com pot ser una pastilla

gràfica o el mateix ratolí. Quan apliquem aquest controlador, MAX capturarà

tots els moviments que fem amb el dispositiu que indiquem. Tal com succeeix

amb tots els controladors, podem aplicar-lo des de dues zones diferents del

programa: directament des de l'editor de corbes, o bé, des del tauler Motion.

En l'editor de corbes podrem aplicar-lo fent clic amb el botó secundari del

ratolí a sobre de la propietat de posició, rotació o escala a la qual el vulguem

afectar i escollint l'opció Assign�controller. Automàticament s'obrirà el quadre

de diàleg d'elecció del controlador.

Des del tauler Motion cal seleccionar l'opció Parameters perquè es desple-

guin les opcions d'assignar un controlador. A partir d'aquí, amb l'element de

l'escena seleccionat i després d'haver indicat en l'apartat Assign�controller del

tauler Motion quin paràmetre volem afectar, hem de fer clic al botó petit

que conté el signe d'interrogació. Això ens obrirà el mateix quadre de diàleg

d'elecció del controlador que ja s'havia obert, si canviàvem el controlador des

de Curve�editor.
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MAX disposa d'un nombre molt gran de controladors, tants que és pràctica-

ment impossible arribar a conèixer-los tots, i per evitar que sigui molt difícil

localitzar el controlador que volem, sempre selecciona de manera automàtica

els controladors compatibles amb allò al que ho estem aplicant. Aquest fet fa

que la llista del quadre de controladors pugui ser molt diferent en cada cas

concret, ja que, segons el que volem afectar, cada cas serà completament di-

ferent.

Tal com succeeix amb la majoria dels controladors d'animació, podem aplicar

aquest controlador tant a la posició com a la rotació o a l'escala.

En aquest sentit, és important destacar que no és igual aplicar un controlador

que afecti individualment (és a dir, separadament, a la posició, a la rotació o a

l'escala) que intentar aplicar-lo a tots aquests paràmetres alhora seleccionant

directament Transform a assign�controller.
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Si intentem fer això últim veurem que la llista de controladors queda reduïda a

tres elements a més de l'actual (Position/Rotation/Scale) i que cap d'aquests no

és aplicable a un paràmetre concret sinó que les seves conseqüències afectaran

tot l'objecte.

De la mateixa manera, tampoc no és igual assignar un controlador que afecti

els tres eixos (x, y i z) que fer-ho únicament sobre un dels seus paràmetres.

És important observar en les imatges anteriors que en aplicar el controlador

Motion�capture sobre la posició, per exemple, se substitueix completament

el controlador Position�XYZ pel controlador Position�motion�capture. Si, per

contra, l'apliquéssim sobre un dels paràmetres interns del controlador Position

XYZ s'aplicarà Float�motion�capture. En aquest cas es tracta d'un controlador

que fa de pont d'enllaç i que afectarà únicament la coordenada sobre la qual

s'ha aplicat.

Els controladors que afecten únicament una coordenada tenen sempre la de-

nominació Float, independentment de si s'apliquen a la posició, la rotació o

l'escala. En tots els casos, a més, es crea automàticament una pista del contro-

lador específica per a aquest controlador i identificada amb el nom Data. En

les imatges següents podeu veure com queda disposada en l'editor de corbes

i en el tauler de moviment.
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És com seria una vegada aplicada qualsevol de les variacions del controlador

Motion�capture (Float,�Position,�Rotation o Scale) al paràmetre que volem

afectar. Haurem d'indicar a MAX quin dispositiu utilitzarem. Per a això, en

el moment d'escollir el controlador Motion capture en qualsevol de les vari-

ants, MAX ens obrirà un quadre de diàleg en què podrem indicar el dispositiu

d'entrada que utilitzarem. Depenent del paràmetre que afectarem, els quadres

de diàleg poden variar; així, per exemple, si apliquem un controlador flotant

(Float), el quadre de diàleg serà el de la captura esquerra de la imatge següent

i per poder assignar el dispositiu d'entrada haurem de clicar al botó Value. Si,

per contra, assignem un controlador de posició, el tauler serà el de la captura

de la dreta de la imatge següent. En aquest cas, cada dispositiu afectarà una

coordenada concreta i haurem d'assignar-los mitjançant els botons None.

Tant si escollim una opció com l'altra ens apareixerà un quadre de diàleg en

què haurem d'escollir el dispositiu d'entrada.
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Una vegada seleccionat el dispositiu ens apareixerà un nou quadre de diàleg es-

pecífic en el qual podrem especificar les característiques que volem que es tin-

guin en compte d'aquest dispositiu: els moviments horitzontals o verticals del

ratolí, la premuda d'una determinada tecla en el teclat, els moviments d'una

maneta de jocs o la introducció d'un determinat rang de notes per mitjà d'una

connexió a un teclat MIDI.

És important esmentar que quan parlem de Joystick no hem de referir-nos de

manera exclusiva a una palanca que permet moviments al voltant d'un eix,

com és el cas de les manetes de jocs de fa uns anys, sinó que en aquest apar-

tat podem incorporar altres elements com ara comandaments i accessoris de

PlayStation o altres elements per a consoles de joc Wii o X-Box. D'altra banda,

també cal dir que MAX entén com un element de ratolí tot el que correspon

a pastilles gràfiques.

Una vegada assignat i ajustat el dispositiu d'entrada segons les necessitats de

cadascú, és el moment de realitzar l'animació. Per a això, amb l'element selec-

cionat sobre el qual volem realitzar l'animació, hem d'anar al tauler Utilities

i escollir Motion�capture.
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És probable que si no disposem de cap maneta de jocs o de cap teclat MIDI

connectat a l'ordinador, MAX ens llanci un missatge d'error. Si no és que hem

seleccionat algun d'aquests dispositius com a dispositiu d'entrada, no ens hem

de sentir al·ludits i simplement acceptem el missatge d'avís per poder seguir

endavant amb la nostra tasca.

Aleshores, en el mateix tauler Utilities s'obrirà la persiana pròpia de Motion

capture, per mitjà de la qual podrem capturar els moviments que fem segons

el que hem indicat en les configuracions dels dispositius d'entrada. Per iniciar

la captura hem de clicar al botó Record i per detenir-la, al botó Stop. Si és la

primera vegada que utilitzeu aquesta forma d'animació és aconsellable que us

hi familiaritzeu.

En el mateix apartat podem seleccionar l'objecte i la pista a què volem aplicar

l'animació clicant al botó situat al costat del nom. El color vermell del botó ens

indicarà que aquest objecte és actiu. Si a més fem doble clic, en aquest apartat,
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sobre el nom podem accedir a les configuracions del dispositiu de captura i

variar-les segons que ens convingui per adaptar-les més bé a les necessitats i

característiques de cadascú.

Una altra possibilitat que ofereix aquest mateix apartat consisteix a aplicar

l'animació a dos o més objectes alhora. Per a això n'hi ha prou d'activar els

botons dels objectes als quals aplicarem l'animació. Es tracta d'una opció molt

interessant per a quan volem que tots els objectes es moguin de la mateixa

manera, com pot ser el cas d'un grup d'elements situat a sobre d'un prestatge

en una paret, que es desploma i cau. Si aquest fosel cas, tots els objectes, o si

més no la majoria, caurien d'una manera semblant, amb la qual cosa podríem

aplicar-los la mateixa animació directament des d'aquest apartat i després re-

ajustar la de cadascun de manera individual per mitjà de l'editor de corbes.

Des de l'apartat Record�range del tauler Motion�capture podem definir el rang

de fotogrames que ha de durar l'animació. Com a curiositat, és important ob-

servar que aquest rang no està condicionat a la durada que tinguem en la línia

de temps, sinó que pot ultrapassar-la. Si una vegada capturats els fotogrames

estenem la durada d'aquesta línia, podrem observar que l'animació dels foto-

grames capturats que no eren encara presents en la línia de temps ha estat

inclosa correctament.
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L'últim apartat del tauler ens permet indicar la quantitat de mostres que es

prendran per fotograma i indicar si volem que no es capturi cap fotogra-

ma innecessari. D'aquesta manera, serà més senzill reajustar posteriorment

l'animació des de l'editor de corbes.

Una vegada ajustat tot el necessari, és el moment de realitzar l'animació. Per a

això feu clic a Start i, quan hàgiu acabat, premeu Stop. Encara que no hàgiu

activat AutoKey, fixeu-vos que en seleccionar un dels objectes sobre els quals

s'ha aplicat el controlador apareixen les Keys en la línia de temps identificades

amb els colors de la transformació que han experimentat.

A partir d'aquesta animació podeu anar a Curve�editor i reajustar el que us

convingui fins a aconseguir que l'animació funcioni correctament. Un bon

procediment per a començar a reajustar és eliminar algunes claus, ja que Mo-

tion capture, si no s'ha activat l'opció de recudir keys, genera una key per a cada

fotograma. Per a això, a Curve�editor disposeu de l'eina de reducció de keys per

mitjà de la qual podeu fer reduccions globals entre les keys que seleccioneu.

També, en el mateix editor de corbes, podeu seleccionar les keys que no us

interessin i eliminar-les directament prement la tecla Supr.

Si us passeu i elimineu alguna key imprescindible, sempre podeu fer marxa

enrere amb Ctrl�+�Z o bé afegir-la mitjançant les eines de dibuix de corba de

Keys o d'addició de Keys individuals.
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Quan s'aplica aquest modificador, un truc, que sol funcionar bastant bé, és

baixar la velocitat de fotogrames per mitjà del botó Time�configuration que

és a la zona inferior esquerra de la interfície de MAX.

Això ens donarà accés a la finestra de configuració del temps. Si activem l'opció

Custom, podrem introduir la velocitat que ens convingui i així poder realitzar

els moviments d'una manera més interrompuda, la qual cosa permetrà que

tinguem un quant temps per a pensar en el que hem de fer. Una vegada re-

alitzada l'animació, podem tornar al mateix tauler i reajustar la velocitat de

reproducció segons la destinació que hàgim de donar al nostre treball.

8.2. Ús del controlador TCB (Quaternion)

En matemàtiques, els quaternions formen un sistema de numeració que per-

met ampliar els nombres complexos. Els quaternions van ser descrits per pri-

mera vegada pel matemàtic irlandès Sir William Rowan Hamilton, el 1843, i

actualment s'apliquen en diversos àmbits, entre els quals destaca la represen-

tació de gràfics en l'espai tridimensional, en concret, per a efectuar càlculs de

rotacions complexes. MAX disposa d'un controlador d'animació que treballa

partint de quaternions. Per a utilitzar-lo, almenys en l'estat més bàsic, és a dir

deslligat de programació, no cal conèixer la complexa teoria al voltant del sis-

tema de numeració desenvolupat a partir del matemàtic que el va idear.
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Aquest controlador genera recorreguts d'animació en forma de corbes comple-

xes que es descriuen en un espai tridimensional. En molts aspectes és similar

al controlador Bézier, però a diferència d'aquest no empra els tipus de tangents

ni nanses de tangent ajustables.

El controlador TCB es basa en els paràmetres de tensió, continuïtat i alteració

identificats en el controlador amb els noms de Tension,�Continuity i Bias.

Aquest controlador permet representacions de rotacions sobre qualsevol eix,

de manera que evita l'anomenat bloqueig Gimbal que es produeix a vegades

en animacions realitzades mitjançant el controlador Euler�XYZ, que és el que

MAX posa per defecte.

A més de poder realitzar animacions de girs complexos, permet variar la ve-

locitat intermèdia dels fotogrames entre Keys, amb la qual cosa provoca acce-

leracions i desacceleracions intermèdies. Una de les diferències entre aquest

modificador i molts d'altres és que els fotogrames clau no s'introdueixen di-

rectament en la línia de temps sinó que, d'una banda, s'ha d'introduir el tipus

d'afectació que volem realitzar amb aquest controlador (poden ser afectacions

de posició, de rotació o d'escala) al tauler Motion en l'apartat PRS�parameters

del controlador i, de l'altra, s'ha de crear aquesta Key clicant al botó adequat

de Create�key.

Un cop creades totes les Keys necessàries, podem navegar-hi a partir de l'apartat

Key�info, en què podrem veure el lloc, Time, en què es troba el fotograma clau.

Per mitjà d'aquest apartat podem variar el tipus de corba que afectarà aquesta

Key i les velocitats entre les Keys creades.
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Variant els valors en x, y i z, variaran els graus d'afectació del que hàgim indicat

a allò del que hàgim creat la Key. Variant els paràmetres de Tension,�Continuity

i Bias afectarem la forma que ha de tenir la corba. Aquestes formes variaran

des d'una forma completament triangular, que significarà un moviment amb

un canvi molt brusc, fins a una forma semblant a una lletra M, que indicarà

que el moviment es desaccelerarà a l'inici, passarà en el seu punt central a un

moviment molt ràpid i després perdrà un altre cop aquesta acceleració.

El valor de la tensió controla la quantitat de curvatura. Com més elevats són

aquests valors, més s'endinsen o s'allunyen del fotograma clau.
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El valor de la continuïtat controla la suavitat de la corba al voltant del foto-

grama clau. Té com a valor predeterminat vint-i-cinc. Aquest valor fa que es

creï una corba molt suau. Com més s'augmenta o disminueix aquest valor,

més es notarà el canvi.

El valor d'alteració controla com s'apropa i s'allunya la corba de moviment al

fotograma clau. Els valors alts generen una corba cap a la dreta, mentre que

els valors baixos creen una corba cap a l'esquerra.

Els valors del grau de mitigació (Ease�to i Ease� from) afecten les velocitats

d'aplicació des de o fins al fotograma clau.

És important destacar que, contràriament al que succeeix amb altres controla-

dors, aquest controlador en principi no es mostra en l'editor de corbes, ja que

disposa d'una interficie pròpia (TCB�Graph) tal com hem vist anteriorment.

Si d'una banda volguéssim mostrar-ne les corbes en l'editor de corbes hauríem

de seleccionar Trajectories en el tauler Motion. Si volguéssim accedir-hi a a la

interfície, TCB�Graph, des de l'editor de corbes hauríem de clicar amb el botó

secundari del ratolí a sobre del nom de la propietat a la qual l'hàgim aplicat

i escollir Properties.

Això ens donarà accés a una finestra independent, idèntica a la del tauler Mo-

tion, en la qual podem editar les diferents Keys que hàgim introduït.
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8.3. Ús del limitador Attachment

A més dels controladors d'animació, MAX disposa de limitadors. En molts as-

pectes s'assemblen als controladors, però amb la diferència que limiten els

moviments de l'animació segons uns paràmetres predefinits. Hi ha limitadors

que s'utilitzen de manera freqüent en animació, com PathConstraint, que li-

miten l'animació d'un objecte a un camí traçat per un altre, generalment una

Spline. És el cas d'una càmera que recorre un espai determinat. En la imatge

següent podeu veure el recorregut que efectuava la càmera de l'exemple tractat

en l'apartat Pro Materials de Mental Ray.

A més d'aquest limitador, un altre dels més utilitzats és Attachment. Quan

apliquem aquest limitador vinculem de manera directa un objecte als movi-

ments d'un altre fent que l' "objecte fill", l'afegit, segueixi constantment el que

fa el primer, l'"objecte pare". La manera d'afegir-lo és a partir del punt de pivot

de l'objecte fill, que s'associa a una cara de l'objecte pare.
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En aplicar aquest limitador, l'objecte que el rep es col·loca automàticament en

les coordenades (0, 0, 0). A partir d'aquí, hem d'anar a l'apartat Attachment

parameters del limitador i designar l'objecte de l'escena del qual dependrà.

L'apartat Key�info del limitador mostra el número de fotograma clau propi del

limitador i la correspondència que té amb el fotograma de la línia de temps.

Per afegir una Key hem de situar el cursor de la línia de temps en el temps de

destinació que volem i, posteriorment, activar el botó Set�position al tauler del

limitador. Això activarà l'opció d'escollir la cara a la qual associarem l'objecte

fill i la posició en què es trobarà.

És important no confondre aquestes Keys amb els Keyframes de la línia de

temps, ja que, com succeïa per exemple amb el controlador TCB, les Keys del

limitador no es mostren en aquesta línia de temps.

Els paràmetres A i B fan referència a la unió de l'objecte fill a la superfície

de l'objecte pare. Tots dos paràmetres, a més, es poden modificar de manera

dinàmica movent la creu petita vermella en la direcció que ens interessi.
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Al final dels diversos apartats del limitador podreu veure que accepta també

els mateixos paràmetres del controlador TCB. Funciona de la mateixa manera

que aquest controlador.

8.4. Animar mitjançant TCB, PathConstrain i Attachment

Ara que ja hem vist com funciona el controlador TCB i el limitador Attachment

és un bon moment per a començar a veure alguna de les possibilitats que

ofereix. Obriu l'arxiu tunel.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu

que l'arxiu conté únicament una línia i un cercle.

Seleccioneu la línia, aneu al tauler Create�>�Compount�objects i indiqueu que

voleu fer una solevació. En l'apartat Creation�method indiqueu que voleu que

s'utilitzi el cercle com a element generador (Get�shape).
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Automàticament es generarà una forma circular just al lloc que ocupa la línia.

Observeu, tanmateix, que la línia encara roman al seu lloc. No l'elimineu, ja

que la utilitzarem per a crear l'animació.

Seleccioneu la solevació que heu obtingut i, del menú que us apareixerà clicant

amb el botó secundari del ratolí, escolliu convertir aquesta solevació a malla

polieditable.

Aneu ara al tauler Modify i accediu al nivell de subobjecte de polígon, selec-

cioneu els polígons que formen els extrems del solevació i elimineu-los. Això

farà que la vostra solevació tingui l'aparença d'un tub.
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A continuació afegirem un llum i una càmera a l'escena. Per a això aneu un al-

tre cop al tauler Create i afegiu-hi els dos elements. Seleccioneu-ne un, el llum

per exemple, i desplaceu-vos fins al tauler Motion. Indiqueu que voleu assig-

nar la posició de l'element seleccionat al limitador de posició Path�constraint.

En l'apartat Path�parameters indiqueu que voleu que la línia sigui el camí que

cal seguir. A continuació repetiu el procés amb la càmera.

Ara els dos elements es mouen conjuntament d'acord amb el recorregut mar-

cat pel limitador. A continuació variarem les posicions inicial i final dels dos

elements de manera que cap dels dos no mostri ni l'inici ni el final del túnel

que hem creat.

Per a això seleccioneu un dels dos elements, activeu AutoKey i situeu el cursor

de la línia de temps en el primer fotograma. A continuació desplaceu-vos al

tauler Motion i a Path�options apugeu el tant per cent del punt d'inici. Fet

això, desplaceu el cursor fins al final de la línia de temps i modifiqueu el tant
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per cent perquè l'element seleccionat no surti del túnel. Repetiu el procés amb

l'altre element –la càmera o el llum, depenent del que vau escollir primer–

tenint en compte el fet de deixar sempre el llum per davant de la càmera.

Si voleu, també podeu introduir tants per cents diferents en fotogrames inter-

medis per tal de donar la sensació que ens apropem o ens allunyem del llum.

Una vegada acabat aquest procés, seleccioneu la càmera i aneu al tauler Mo-

tion. En l'apartat destinat a assignar un controlador seleccioneu rotació i cli-

queu al botó d'assignació d'un nou controlador. Escolliu TCB�rotation. A con-

tinuació feu clic al botó Rotation de l'apartat PRS�parameters per accedir a

les propietats de rotació de la càmera.

Aneu movent el cursor en la línia de temps per veure com funciona la càme-

ra. Quan ho considereu necessari, creeu Key de rotació en el controlador. Si

teniu diferents Keys i aneu variant els paràmetres al llarg del recorregut veureu

que la càmera s'inclina, simula que s'apropa a la vora del tub, s'accelera o es

desaccelera...
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Amb aquesta part de l'animació realitzada, creeu un petit con que ens pugui

servir d'obstacle que cal esquivar en el recorregut al llarg del túnel. Si voleu,

podeu aplicar-hi algun modificador, com ara Bend, per fer-ho més creïble.

A continuació apliqueu-hi el limitador Attachment i designeu la solevació

com a element de referència indicat que voleu que quedi alineat a la superfície.

Creeu una Key de posició d'aquest element i activeu el botó Set�position en el

limitador per poder reposicionar-lo en el lloc del tub que vulgueu.

Feu còpies d'aquest element. Encara que no es moguin del lloc que ocupa el

mateix element a causa del limitador que té, recordeu que podeu fer-les fàcil-

ment mitjançant les eines de desplaçament o rotació si manteniu premuda la

tecla. Per acabar el procés distribuïu aquestes còpies al llarg de les cares de la

solevació per simular els obstacles.

8.5. Ús de limitadors Orientation i Position

Obriu l'arxiu gronxador.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que

es tracta d'un gronxador, però que encara en falten algunes parts.
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Seleccioneu l'element que farà la funció de suport del gronxador i aneu al

tauler Motion. En el tauler d'assignació de controladors assigneu a la rotació

d'aquest element el limitador Orientation�constraint.

En l'apartat Orientation�constraint d'aquest limitador activeu el botó Add�ori-

entation�target i, a continuació, feu clic al cilindre que fa la funció de traves-

ser del gronxador.

Observeu que ara, si gireu aquest cilindre, els dos elements giren adequada-

ment. Resitueu aquests elements de manera que la barra de suport quedi en

posició vertical i, mitjançant l'ús de l'eina que vulgueu, feu una còpia d'aquesta

barra i disposeu-la en l'altre costat del travesser.

Observeu que tots dos elements es mouen al voltant del travesser, ja que la

còpia ha heretat el controlador que tenia el primer element.

Aneu ara al tauler Create i construïu una caixa que farà de seient del gronxa-

dor. Resitueu-la perquè quedi ben encaixada entre les dues barres laterals.
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Sense desseleccionar-la, aneu al tauler Hierachy i activeu el botó Affect�pivot

only. Desplaceu el pivot de la caixa fins al cilindre que fa de travesser.

Desactiveu el botó d'afectació del pivot, desplaceu-vos al tauler Motion i as-

signeu el mateix limitador de rotació a la caixa que heu creat.

Si tot ha anat bé, el seient s'ha de moure d'acord amb el moviment del cilindre;

tanmateix, depenent del lloc on heu començat a construir el seient i de com

l'heu anat treballant, pot succeir que quedi completament desplaçat o girat.
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En aquest cas, aneu novament al tauler Hierachy > Affect�pivot�only i gireu

el punt de pivot. A mesura que l'aneu girant, observareu que el seient es mou

segons el que feu. Resitueu-lo fins al lloc que li correspon.

Ara ja podeu activar AutoKey i fer l'animació de tot el gronxador simplement

girant el cilindre del travesser.

Encara que en aquest cas hem aplicat aquest limitador a la rotació, també el

podríem haver aplicat a la posició per mitjà de Position�constraint. Els parà-

metres del limitador de posició són idèntics als de rotació. Aquest limitador

no està disponible per a poder-lo aplicar a l'escala d'un objecte.

Una altra possibilitat que ofereix aquest mateix limitador, tant en la versió

de rotació com en la de control de la posició, és treballar amb elements que

funcionen a velocitats diferents en el desplaçament. Obriu l'arxiu toldo.max

que hi ha a la carpeta de recursos. Podreu observar que hi ha dos elements

idèntics als que ja teníeu en l'arxiu anterior, que giren adequadament sobre

un cilindre que fa d'eix. Fixeu-vos també que en els extrems del cilindre s'han
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afegit unes caixes, que podrien ser perfectament els suports d'un tendal fixat

a una paret, i un altre cilindre molt més fi, que podria servir per a ajudar a

solidificar l'estructura.

Feu una còpia d'una de les dues barres i situeu-la una mica més al centre que les

dues actuals. És important que no feu que el nou objecte sigui ni una instància

ni una referència; ha de ser una còpia, ja que ens interessa que sigui un element

completament independent.

Aneu al tauler Modify, seleccioneu la malla i entreu en el nivell de subobjecte

vèrtex. Seleccioneu els vèrtexs situats a la part superior i desplaceu-los de ma-

nera que aquest nou suport sigui una mica més petit que el que hi ha al costat.

Sortiu del mode de subobjecte, efectueu un clon d'aquest element i reposicio-

neu-lo en l'altre extrem. A continuació, repetiu tot el procés que heu fet amb

dues barres més, de manera que quedin tres objectes d'aquest tipus en cada

costat.
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Seleccioneu una de les barres intermèdies, les que vau crear en primer lloc. A

continuació, desplaceu-vos al tauler Motion. A la zona inferior, activeu el botó

Add�orientation�target i indiqueu que hi voleu afegir el cilindre més petit. En

l'apartat Weight abaixeu el valor fins a trenta. Això farà que la dominància si-

gui la de cilindre gran, però que, quan girem aquest cilindre, tingui una rotació

inferior a la barra més gran ja que la reté un objecte que no es mourà. Repetiu

aquest mateix procés amb l'altra barra intermèdia. Quan hàgiu acabat torneu

a fer el mateix amb les dues barres petites, però en aquest cas indiqueu que

voleu que el grau d'afectació del cilindre gran sigui inferior al grau d'afectació

del cilindre més prim. Això alentirà encara més aquest moviment.

Si ara us moveu per la línia de temps, veureu com es despleguen les barres del

que podria ser, per exemple, un tendal. Només hauríem de posar la tela i ja

podríem animar el resultat.
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Cal dir que, si bé el que heu fet està pensat perquè funcioni respecte al cilindre

gran, també funciona sobre el cilindre petit, ja que hi ha quatre elements que

hi estan lligats, amb la qual cosa, en aplicar rotació a aquest cilindre, els ele-

ments en qüestió també es mourien. Això ens pot permetre reajustar fàcilment

l'animació quan calgui.

8.6. Ús del controlador Spring

Aquest controlador afegeix efectes secundaris de caràcter dinàmic en qualsevol

posició o punt d'un objecte. Funciona de manera semblant a una molla que

estigui subjecta per un dels extrems. El resultat final és un efecte d'animació

secundària semblant al que obtindríem si apliquéssim el modificador Flex,

amb la qual cosa aquesta restricció contribueix a donar més realisme a les

animacions.

Quan s'aplica Spring a un objecte animat, se'n conserva el moviment original

i s'aplica una dinàmica secundària basada en la velocitat. Per aplicar-lo hem

de controlar la massa de l'objecte i arrossegar-lo, amb l'objectiu que es traci

una molla entre la posició original de l'objecte i la posició on acabarà quan

s'hi hagin aplicat forces.

Una vegada creat, podem ajustar la tensió i l'amortiment d'aquesta molla. Si

augmentem la tensió, la molla s'endurirà i l'animació resultant serà menys

elàstica. Si per contra augmentem l'amortiment, se suavitzarà el moviment.

Aquest controlador permet també afegir forces externes al mateix moviment,

com ara la gravetat i el vent. De la mateixa manera, podem afegir-hi altres

objectes els moviments dels quals actuaran, al seu torn, com a molles.

Obriu l'arxiu cua.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que es trac-

ta d'una petita animació que conté un animal petit semblant a un gos amb

aspecte de dibuix animat, però sense cua. Aneu al tauler Create i seleccioneu
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l'element que vulgueu per afegir-li una cua. Una esfera, un con o una càpsu-

la són alguns dels elements que us poden servir fàcilment. Un cop escollit

l'element, traceu-lo i posicioneu-lo al lloc corresponent.

Abans de seguir, és important que us fixeu que l'element que farà de cua que-

di una mica introduït en el cos del gosset, ja que així, quan es reprodueixi

l'animació, no hi haurà el perill que en algun moment concret en pugui que-

dar separat.

Sense desseleccionar aquest element, desplaceu-vos al tauler Motion i adjudi-

queu-li un controlador de posició del tipus Spring.

En aplicar aquest modificador se us obrirà una finestra a partir de la qual po-

dreu aplicar els diversis paràmetres que hem esmentat anteriorment. Activeu

el botó Add per afegir el gos com a element d'influència. Si cal, podem afegir-

hi més elements, però en aquest cas no n'hi ha cap més, per tant, desactiveu

el botó Add per poder continuar treballant.
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Observeu que en l'apartat Spring�dinamics s'han col·locat uns valors per de-

fecte. El valor Mass indica la massa; en augmentar aquest valor, l'efecte de

molla s'exagera. El valor de Drag (Arrossegament) actua com la fricció de l'aire

en el moviment de molla. Un valor baix produeix un efecte més gran de rebot,

mentre que si elevem el valor es redueix l'efecte de rebot.

L'apartat Tension afecta la rigidesa de la molla entre l'objecte controlador i els

objectes de molla ressaltats. El Dampening (Amortiment) actua com a mul-

tiplicador d'un factor intern que determina la rapidesa amb la qual s'aturarà

l'objecte. Els valors d'amortiment i tensió actuen de manera proporcional; així,

si augmentem la rigidesa, l'amortiment també s'incrementarà.

Les opcions de Relative i Absolute fan referència als valors de tensió i amorti-

ment. Si triem l'opció de valors relatius i canviem els valors de tensió i amor-

timent, els nous valors s'afegiran als anteriors. Si triem l'opció de valors abso-

luts, els nous valors reemplaçaran completament els anteriors.

A més d'aquests paràmetres, aquest controlador disposa també d'un altre apar-

tat que permet controlar les forces, els límits de l'efecte i la precisió d'aquest.

En l'apartat Forces podeu incorporar els elements que tingueu en l'escena i

que siguin susceptibles d'emetre força, com ara el vent, que podeu veure en

la imatge següent; s'ha incorporat aquest arxiu per mitjà del tauler Create >

Space�warps > Forces.
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En l'apartat Graduation�parameters podem graduar els elements de força apli-

cats. A Start�frame podem indicar quan volem que comenci a afectar la força.

Les iteracions fan referència a la precisió amb què s'aplicarà el controlador.

Aquest paràmetre admet valors que varien entre el 0 i el 4. Com més baix és

el valor, més imprecisions de l'efecte de força s'obtindran.

Pel que fa a x effect, y effect i z effect, permeten controlar el percentatge que

tindrà l'efecte en cadascun dels eixos separadament.

Feu diverses proves d'animació de la cua, amb força i sense. Aneu variant els

paràmetres globals d'aquest controlador. A mesura que hi aneu practicant en-

tendreu com afecten els valors el resultat final.

8.7. Ús del controlador de color RGB

Aquest controlador se sol utilitzar per a efectuar un canvi en la gamma de

colors en el transcurs d'una animació i funciona d'una manera bastant simple.

El controlador RGB divideix els components de color en tres pistes separades,

a cadascuna de les quals s'assigna de manera predeterminada el controlador

Bézier�float.

Obriu l'arxiu acord.max que hi ha a la carpeta de recursos. Aquest arxiu conté

l'animació d'un acordió, que probablement alguns ja coneixeu. En aquest cas

anirem variant el color del fons mentre dura l'animació.
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Obriu l'editor de corbes, expandiu la pista d'entorn, Environment, i seleccio-

neu Background�color.

A Curve�editor, desplaceu-vos fins al menú Controller > Assign i, en el quadre

d'elecció de controlador que apareixerà, seleccioneu el controlador de color

RGB.

A continuació, a Curve�editor podreu expandir la pista Background�color, a la

qual s'hauran afegit les tres pistes corresponents als colors RGB.

En el mateix editor de corbes, activeu el botó d'addició�de�Keys. Seleccioneu

una pista i inseriu-hi diferents keys al llarg del temps que dura l'animació, cent

fotogrames.
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Si ho voleu, podeu repetir el procés amb les altres dues pistes de color. A con-

tinuació, renderitzeu l'arxiu per poder veure el resultat obtingut.
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9. Modificadors

9.1. Modificador Point cache

Quan animem un objecte creem Keys, que podem variar de posició o eliminar

quan ens convingui. Passa el mateix amb molts dels modificadors que ja hem

vist. Això significa que, a mesura que l'escena es vagi complicant, cada vegada

tindrem més Keys i necessitarem més memòria RAM, més capacitat de gestió

de l'ordinador, etc., fins que, evidentment, l'ordinador no podrà arrossegar

tot el que hi ha en l'escena. Això, lamentablement, és així en molts casos i

no hi ha cap altra solució que treballar mitjançant arxius o escenes externes

treballades a baixa poligonització. Té una solució relativament simple si el que

provoca la sobresaturació del sistema és un mateix objecte. Encara que sembli

estrany, sovint la sobrecàrrega del sistema no prové d'un element gran sinó

d'un de molt petit i simple, com ara un bosc vist des de molt lluny o un camp

de gespa, que, per la raó que sigui (la càmera ha de passar arran mateix de

les fulles, els plans que es vol obtenir seran molt curts i si utilitzem textura es

veuran les fulles amb ombres poc creïbles i, per tant, tot tindrà un aspecte molt

artificial...) no s'ha treballat per textura sinó per acumulació d'unes malles

minúscules.

Quan hem d'animar aquests casos i molts altres en què fins i tot podem simular

que hi ha molta malla, però que en realitat és tot molt pla (imagineu-vos com

es veuria en la realitat un grup de manifestants vistos des de dalt d'un bloc de

pisos), el modificador Point�cache ens pot ser molt útil.

Aquest modificador té bàsicament dos grans usos. D'una banda, permet em-

magatzemar les animacions produïdes per aquest modificador en un arxiu en

què únicament es guarden els canvis en la posició dels vèrtexs de l'objecte que

conté aquest modificador per tal de poder reproduir posteriorment l'animació

amb les dades contingudes en aquest arxiu, en comptes d'utilitzar les dels key-

frames. Es tracta d'un modificador molt útil quan els càlculs necessaris per a

representar l'animació són excessius i això provoca que es reprodueixi lenta-

ment o que s'ometin fotogrames durant la reproducció.

D'altra banda, permet aplicar una mateixa animació a diversos objectes als

quals es pot modificar els valors d'inici i força de manera individual per tal

que les animacions resultants no tinguin el mateix moviment.

Obriu l'arxiu fulla.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observareu que es

tracta d'una fulla que ja conté una animació creada mitjançant el modifica-

dor Bend. Seleccioneu-la i aneu al tauler Modify per poder aplicar el modifica-
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dor Point�cache. Atès que està seleccionada, podeu aprofitar per observar que

aquesta fulla té el punt de pivot desplaçat fins al centre del test que la conté.

Uns passos més endavant veurem la raó d'això.

Abans de començar a treballar amb aquest modificador, deixeu un moment

MAX i creeu una carpeta buida en la ubicació que vulgueu del vostre ordina-

dor. Hi allotjarem els arxius que ens generarà aquest modificador, així sempre

els mantindrem ordenats. Fet això, torneu a MAX i, en l'apartat dels paràme-

tres d'aquest modificador, cliqueu a New. S'obrirà una finestra on podeu desar

l'arxiu de punts que generarà Point cache. Seleccioneu la carpeta que acabeu de

crear i poseu nom a l'arxiu. Observeu que MAX generarà un arxiu xml.

Quan hàgiu acceptat, veureu que MAX ha col·locat l'arxiu en l'apartat Para-

meters. Ara que ja tenim un arxiu de destinació, és el moment d'enregistrar

totes les dades de l'animació de la fulla. Així doncs, aneu a l'apartat i cliqueu

a Record. Podeu optar per enregistrar tots els canvis en un únic arxiu o en

arxius independents (en aquest darrer cas, hauríeu d'escollir One�file�per�fra-

me). També en aquest mateix apartat podeu especificar el rang que us interessa

enregistrar.
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Això enregistrarà les dades de l'animació a l'arxiu xml. Si accediu ara a la carpe-

ta que heu creat podreu veure aquest arxiu xml i un altre arxiu que s'ha gene-

rat, que en realitat és el que conté totes les dades de processament.

Seleccioneu ara la fulla de l'escenari i, des del tauler Modify, elimineu el modifi-

cador Bend que hi havíem aplicat. Automàticament, semblarà que l'animació

ha perdut el moviment, ja que la Key intermèdia que hi havia desapareixerà.

Observeu, tanmateix, que es continua movent de la mateixa manera, això és

perquè Point�cache està llegint l'arxiu de punts que ha generat anteriorment.

Activeu la paleta d'Extras. Si no la teniu visible, podeu fer que es mostri clicant

amb el botó secundari del ratolí en una zona lliure de la barra d'eines. Quan

ja estigui activa, indiqueu que voleu crear una matriu nova.

Us apareixerà una interfície per mitjà de la qual podreu crear un gran nombre

de rèpliques de l'element que teniu ara a l'escenari. Si activeu el botó de pre-

visualització, podreu veure de manera dinàmica com quedaran disposats els

elements que esteu creant. Quan us sembli que ja teniu un resultat bastant

adequat, accepteu clicant a Ok. Abans d'això, és molt important que els nous

elements que esteu creant siguin còpies independents de la fulla original. As-

segureu-vos, doncs, d'indicar que voleu que siguin còpies i no instàncies ni

referències.
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Observeu que si heu activat únicament la rotació sobre l'eix z les noves fulles

han quedat disposades correctament en el test. Això explica el desplaçament

del punt de pivot de la fulla mare, ja que les rèpliques es creen a partir d'aquest

punt.

Moveu el cursor per la línia de temps i veureu que tots els elements han here-

tat el moviment de la primera fulla, és a dir, ja contenen l'animació. Tanma-

teix, l'efecte és horrorós, ja que es produeixen alhora. Ara solucionarem aquest

problema.

Seleccioneu una fulla i, a continuació, desplaceu-vos a l'apartat Parameters

del modificador Point�cache en el tauler Modify. A Playback�type, escolliu

Custom�range. Adjudiqueu valors diferents d'inici i final per a cada fulla. Po-

deu introduir-hi valors positius i valors negatius.
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9.2. Modificador Morpher

Aquest modificador permet canviar la forma d'un objecte per convertir-lo en

un altre, amb la limitació que tant l'objecte d'inici com el de destinació han

de tenir el mateix nombre de vèrtexs.

Com que té molts canals, es pot utilitzar per a simular canvis d'estat d'un ma-

terial d'una manera semblant a com s'empra el material Morpher. Tanmateix, a

diferència d'aquest material, el modificador pròpiament també es pot fer servir

per a canviar la forma de l'objecte, cosa que el fa especialment valuós per a

treballar amb expressions facials.

La manera d'aplicar el modificador requereix que abans d'iniciar el procés

d'aplicació ja estiguin creats els resultats finals, és a dir, l'objecte d'inici des del

qual partirem i l'objecte final al qual volem arribar. Així, per exemple, si repre-

sentem el cap d'un personatge que somriurà, primerament hem de realitzar la

posició inicial, amb la boca en posició seriosa, i després, i la posició final, amb

les comissures de la boca cap amunt.

Una vegada creats els dos elements, en creem un altre, que pot ser una còpia

de qualsevol dels dos anteriors, sobre el qual aplicarem el modificador. Aquest

tercer element és el que contindrà l'animació pròpiament dita.

Obriu l'arxiu morfista.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que

es tracta de tres caps. Els dos primers són exactament iguals, mantenen

l'aspecte del que serà l'animació inicial, mentre que el tercer té un somriure

en l'expressió.

Seleccioneu el primer cap i, en el tauler Modify, dins l'apartat dels modificadors

d'animació, escolliu el modificador Morpher.
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Cliqueu al primer canal de l'apartat Channel�list del modificador per activar-lo

i, a continuació, desplaceu-vos fins a l'apartat Channel�parameters dins del

mateix tauler del modificador i feu clic al botó Pick�object�from�scene. Cliqueu

al segon cap per seleccionar l'objecte que assignarem a aquest primer canal.

Automàticament, aquest segon cap quedarà identificat amb el nom tant en

l'apartat Channel�parameters com en l'apartat Channel�list.

Observeu que en aquest últim apartat ha aparegut un rectangle de color verd,

la qual cosa ens indica que aquest element està preparat per a realitzar un

morfisme prenent la referència d'un altre element de l'escena. Aquests rectan-

gles poden ser de colors diferents i cadascun té un significat. Podeu veure els

diferents colors i els significats respectius si cliqueu a Channel�color�legend,

que trobareu com un apartat més del modificador.

Activeu ara el segon canal i repetiu el mateix procés que ja heu fet anterior-

ment, però en aquest cas seleccioneu el tercer cap, el que conté el somriure

en l'expressió. Abans de donar per acabat el procés, assegureu-vos que aquest

tercer element s'ha assignat correctament en els apartats de Channel�parame-

ters i Channel�list.

A continuació activeu AutoKey i situeu el cursor de la línia de temps en un

fotograma proper al 7. Amb el cap que tindrà el morfisme seleccionat, aneu

a l'apartat Channel� list dels paràmetres del modificador i apugeu el primer
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canal a un valor situat entre 10 i 15. Després, moveu el cursor de la línia de

temps fins a l'últim fotograma i establiu el valor del segon canal en el valor

màxim, 100.

Si comproveu l'animació, veureu que el personatge ja passa d'una expressió a

l'altra de manera correcta.

Una vegada aconseguida l'animació, és aconsellable fer dues coses. D'una ban-

da, desar l'arxiu tal com està per tal de poder modificar el morfisme tantes ve-

gades com us convingui. De l'altra, desar l'arxiu amb un altre nom i eliminar

de l'escenari els dos caps que us han servit de base de treball. L'animació de

l'expressió es mantindrà, però no la podreu reajustar si no aneu a l'arxiu en què

encara hi ha els tres caps. Per indicar-vos aquesta situació, MAX substituirà els

rectangles verds dels canals per uns altres de blaus.

9.3. Modificador Flex

Aquest modificador serveix per a donar flexibilitat i moviments suaus a un

objecte i transformar-lo en un cos flexible, de manera que es pugui moure pels

efectes d'una força determinada.

Obriu l'arxiu roba.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que es tracta

d'un pla que fa de samarreta penjada en un estenedor. Observeu també que

el pla s'ha convertit en malla. Això és perquè aquest modificador únicament

permet treballar sobre malla.

Abans de començar a aplicar-lo, creeu en l'escena una força de vent, ja que

farem que la samarreta onegi de manera que sembli que es mou per efecte

del vent. Així doncs, aneu al tauler Create > Space�warps > Wind i situeu un

generador de vent de manera que afecti la samarreta des de la part del darrere.
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Una vegada situat el generador de vent, torneu a seleccionar l'objecte i, des del

tauler Modify, accediu al nivell de subobjecte vèrtex. Activeu el mode de se-

lecció suau i seleccioneu tota la malla excepte la part superior. Podeu reajustar

el grau d'afectació de la selecció suau per mitjà del valor Falloff en l'apartat

Soft�selection.

Sense desseleccionar aquests vèrtexs, desplegueu la llista de modificadors i es-

colliu Flex. Entre els diversos apartats que conté aquest modificador trobareu

el de Simple�soft�body. Cliqueu al botó Create�simple�soft�body per convertir

tots aquests vèrtexs en un cos flexible.
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Una mica més avall trobareu un altre apartat destinat a l'aplicació de forces i

deflectors, Forces�and�deflectors. En el subapartat Forces cliqueu a Add, desig-

neu el generador de vent que teniu a l'escenari i torneu a desactivar el botó

Add.

Si proveu l'animació veureu que la samarreta es veu moguda pel vent que es

produeix des del generador. A partir d'aquest resultat podeu modificar dues co-

ses (així veureu diferents possibilitats del modificador). D'una banda, la força

del vent; seleccioneu-lo i aneu al tauler Modify. Hi trobareu els paràmetres

d'aquest generador, que podeu modificar lliurement. De l'altra, podeu variar el

grau de flexibilitat de la samarreta canviant el valor de Flex en els paràmetres

del modificador del mateix nom.

9.4. Modificador Melt

Aplica l'efecte de fosa a un tipus d'objecte. Aquest modificador fon un objecte

fent que la malla es transformi com si fos un líquid.

Funciona d'una manera bastant simple. N'hi ha prou de situar un cos qualsevol

a l'escenari i aplicar-hi el modificador. Té quatre maneres de fondre un objecte:

gel, vidre, gelatina i plàstic, que es poden configurar segons els paràmetres que

es descriuen en la taula següent.

Amount Com més alt sigui aquest valor, més gran serà l'efecte de fosa. El valor màxim
que podem introduir-hi és 1.000. Qualsevol objecte al qual s'apliqui aquest va-
lor queda convertit en un pla de dues dimensions.
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%�of�melt Com més ens apropem al 100%, més gran serà l'efecte que produirà l'objecte
davant el fet de fondre's. Els valors pròxims a 0 mostren objectes sòlids resis-
tents a fondre's. Els valors pròxims a 100 mostren objectes sensibles a ser fosos
ràpidament.

L'efecte que busquem quan apliquem aquest modificador és sempre un resultat

de formes orgàniques, formes que es deformen de manera arrodonida, per això

és aconsellable que els objectes als quals s'hagi d'aplicar aquest modificador

tinguin vèrtexs suficients per a mostrar la fosa amb una certa credibilitat.

En la imatge següent podeu veure la fosa de dos cubs amb el mateix tipus de

fosa (Jelly) i amb els mateixos valors. El primer està compost per un únic polí-

gon en cada cara, mentre que el segon té diversos polígons en cada cara. El

resultat de l'aplicació del modificador és completament diferent, ja que en el

primer cas (com es pot veure en la imatge), encara que el modificador intenta

doblegar l'objecte, com que no té divisions no pot realitzar el procés correc-

tament.

El modificador Melt té dos subobjectes, Gizmo i Center, que permeten el

següent:

• Center: controla el punt des del qual s'ha de propagar la fusió.
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• Gizmo: determina l'efecte de la fusió en l'objecte. Per defecte, el gizmo in-

clou tot l'objecte, però a més podem reorientar-lo per mitjà de l'apartat

de canvi d'eix, redimensionar-lo perquè la fosa l'afecti d'una manera dife-

rent. En la imatge següent podeu veure tres esferes iguals a les quals s'ha

aplicat el modificador amb els mateixos paràmetres. La forma de fusió és

diferent en les tres esferes: en l'esfera del centre el gizmo del modificador

s'ha deixat encaixat a l'objecte, en la primera s'ha sobredimensionat i en

la tercera s'ha encongit.

9.5. Modificador Path deform

Aquest modificador es caracteritza perquè permet que un objecte segueixi un

recorregut marcat per una forma, generalment una línia. A diferència del li-

mitador Path�constraint, aquest modificador fa que l'objecte que segueix el

recorregut es reorienti en funció d'aquest. Es tracta d'un modificador especial-

ment valuós quan volem animar peixos, rèptils o insectes, ja que podem fer

que adquireixin un aspecte determinat sense haver de posar-los esquelets.

Obriu l'arxiu peix.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que es

tracta d'un arxiu amb la malla d'un peix i el modificador TurboSmooth amb

una iteració aplicada. Elimineu-lo o apagueu la bombeta del modificador de

suavització, això el deixarà inactiu. Al final del procés el tornarem a activar.
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Com ja sabeu, els peixos, com tots els cossos orgànics, no es mouen seguint

una línia recta sinó que ho fan descrivint arcs de moviment que s'encarreguen

de fer-los avançar en la natació. En aquest cas, afegirem aquests arcs mit-

jançant una línia que recorrerà el peix; així el podrem animar fàcilment. Així

doncs, des del tauler Create > Shapes > Line, creeu una línia de formes sua-

vitzades semblant a la de la imatge. Feu-ho en el visor frontal perquè el peix

es desplaci correctament sobre l'eix què ho ha de fer.

Tingueu present que el fet de realitzar aquesta línia de traçat sobre el visor

frontal s'explica perquè el moviment dels peixos està regit per l'aleta caudal.

D'això es pot desprendre que si volem aplicar el mateix a un dofí, per exemple,

que ja hem treballat en l'etapa de l'addició de coordenades de mapatge, la línia

de recorregut s'haurà de situar sobre el visor superior.

Recordeu que podeu traçar una línia de nodes rectes (en forma de dents de

serra) i un cop creada, si accediu al subobjecte vèrtex, podeu definir-los mit-

jançant un sol clic en suavitzats a partir del menú contextual que apareix cli-

cant amb el botó secundari del ratolí després de seleccionar-los tots.

Un cop reajustada la línia segons els gustos i les necessitats de cadascú, sortiu

del mode de subobjecte de la línia i seleccioneu el peix. Aneu al tauler Modify i

afegiu-hi el modificador Path�deform. A continuació, en l'apartat Parameters

del modificador, cliqueu al botó Pick�path i indiqueu la línia com a camí que

cal seguir.
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Si cal, en l'apartat Path�deform�axis, reorienteu l'eix de moviment respecte a

la coordenada de les x. Això crearà una línia de color ataronjat que surt del

centre del peix (lloc on té el punt de pivot) i es prolonga per la part posterior.

Per a realitzar l'animació utilitzarem aquesta línia, però perquè sigui possible

primerament hem de reposicionar-la respecte al peix, per tant, entrem en el

nivell de subobjecte Gizmo del modificador Path�deform.

A continuació, i encara sense activar AutoKey, varieu els valors de l'apartat

Percent per poder comprovar si el peix realitza el moviment de la manera que

voleu. Si no és així, podeu reajustar-ne el moviment aplicant eines de posició,

rotació o escala sobre el punt d'inici del Gizmo. Si ho considereu convenient,

també podeu sortir del subobjecte del modificador i entrar en el nivell de sub-

objecte de la línia per inserir, eliminar o reposicionar vèrtexs. Tot el que apli-

queu a la línia quedarà automàticament aplicat al moviment del peix.

Un cop reajustats els moviments del peix segons el gust de cadascú, activeu

el botó AutoKey. Situeu el cursor de la línia de temps a l'últim fotograma de

l'escena i varieu el valor de Percent. Comproveu-ne el moviment i, si cal, rea-

justeu el valor en el primer fotograma o en els que us convingui.

Per simular més deformació entre una posició més frontal del peix i una altra

de més paral·lela al pla de la càmera podeu anar variant, en els fotogrames

corresponents, el valor de Stretch.

El modificador Surf�deform funciona exactament igual que el modificador

Patch�deform, excepte en el fet que requereix un punt o una superfície NURBS

en comptes d'una superfície de malla poligonal per a poder aplicar la defor-

mació de l'objecte.
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9.6. Modificadors Patch deform i Surf deform

Tots dos modificadors s'assemblen molt a l'anterior, Path deform, però a di-

ferència d'aquest, utilitzen correctors i superfícies NURMS, respectivament.

Els paràmetres de cadascun són idèntics als de Path deform i s'apliquen de

la mateixa manera. Tal com succeeix amb Path deform, aquests modificadors

també estan disponibles amb les sigles WSM.

Les dues diferències més importants entre l'aplicació de cadascun són: d'una

banda, els modificadors identificats com a modificadors de coordenades univer-

sals (WSM) no tenen Gizmo; de l'altra, els modificadors WSM fan que l'objecte

es desplaci fins a la ruta mentre que els altres el mantenen al seu lloc aplicant-

los la deformació a partir de la ubicació que tenen.

Per veure com funcionen, obriu l'arxiu esponja.max que hi ha a la carpeta re-

cursos. Observeu que es tracta d'una Chamfer box que farà d'esponja. Fixeu-vos,

també, que tal com ja hem comentat en explicar el modificador Path�deform,

és convenient que l'objecte tingui força cares per a poder obtenir un resultat

adequat.

Aneu al tauler Create > NURMS�surfaces i creeu una superfície d'aquest tipus a

partir del visor Top. Treballar amb NURMS significa treballar amb plans corbs

generats per molt pocs punts de control. Aquesta és l'eina de generació de

corbes més potent que té MAX i la que utilitzen majoritàriament els modela-

dors professionals, ja que amb relativament poc esforç s'aconsegueixen formes

orgàniques molt complexes. Així doncs, no intenteu apujar massa els punts

de control, ja que amb els que MAX posa per defecte (quatre per quatre) quan

crea una superfície d'aquest tipus n'hi ha prou per al que farem.
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Una vegada creada la superfície, entreu en el nivell de subobjecte Surface�CV.

Observeu que la forma de selecció respecte a les malles convencionals és una

mica diferent i ens permet escollir els punts de control de manera individual,

per línies (verticals i horitzontals), en forma de creu clicant en el punt que serà

el centre de la creu o tots alhora. Si volguéssim seleccionar per polígons, tal

com podíem fer des d'una malla convencional, hauríem d'haver escollit l'altre

subobjecte, Surface. A partir d'aquest podríem escollir per polígons o tot el

pla NURMS.

Seleccioneu uns quants punts de control del pla i moveu-los, amb les eines

habituals, de la manera que us agradi més. Passarem la presumpta esponja per

sobre del que podria ser un fragment d'un cos, per exemple.

A continuació seleccioneu l'esponja i apliqueu-hi el modificador Surf�deform

(WSM). Aplicarem aquest modificador de coordenades universals, ja que no

volem que el moviment es realitzi en el lloc que ocupa l'esponja sinó que pre-

tenem que l'esponja es desplaci sobre el que podria ser la pell d'un personatge.

En aquest sentit, recordeu el que hem comentat anteriorment en comparar els

dos tipus de modificadors.
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A partir del moment en què en els paràmetres del modificador feu clic a Pick

surface i designeu el pla com a element que cal seguir, observareu que l'esponja

s'hi desplaçarà. Si cal, reorienteu els eixos de deformació perquè l'adaptació

sigui correcta respecte al pla que heu creat.

Si ara moveu els valors continguts en U�percent i V�percent, veureu com s'hi

reposiciona.

Un cop comprovat l'inici i el final, indiqueu el valor inicial de U�percent i

V�percent i activeu AutoKey. Situeu-vos en l'últim fotograma i modifiqueu

els valors del percentatge. L'animació ja funcionarà, però depenent de com

hàgiu modificat el pla i de la forma que li hàgiu donat, podreu observar que

es produeix un efecte d'estirament més o menys evident.

Aquest mateix efecte ja es produïa en el cas de Path�deform. Tanmateix, com

que el peix era més rodó i tenia una forma global de polígon que també tendia

a aquesta rodonesa, no es notava tant, tret que féssiu passar el seu eix de trans-

lació de manera completament paral·lel a la pantalla. Ara que esteu treballant

amb un objecte allargat amb una dominància clara de malla rectangular, la

deformació és molt més evident i requerirà reajustaments en l'apartat Strech.

La variació del grau d'estirament en diversos fotogrames us pot ajudar a do-

nar més credibilitat o personalitat al resultat, depenent del que feu en cada

cas, però heu de tenir present que també afectarà els punts d'inici i final de

l'animació, que també caldrà reajustar.
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10.Deflectors

10.1. Paràmetres d'un deflector

Els deflectors fan d'escut i s'utilitzen per a repel·lir les partícules generades per

un sistema de partícules. Poden servir, per exemple, per a simular l'acció de la

pluja sobre el terra, que és el que farem en aquest exercici, o crear efectes de

cascades i rajos d'aigua d'una font impactant contra una superfície.

L'efecte del deflector està controlat bàsicament per tres factors: el primer és la

mida que té, el segon és l'orientació en què apareix en escena en relació amb

el sistema de partícules al qual està enllaçat i el tercer, la força que fa rebotar

les partícules que hi impacten.

Quan situem un deflector a l'escenari es visualitza en mode de representació

amb fil, com si estiguéssim veient el visor en mode Wireframe i els paràmetres

bàsics que conté són els següents:

Bounce Controla la velocitat amb què les partícules reboten en el deflector. Amb un
valor d'1 les partícules sortiran del deflector a la mateixa velocitat amb què
hagin xocat. Com més petit sigui el valor, més gran serà la pèrdua de veloci-
tat i més petit serà el rebot.

Variation Indica la quantitat de partícules que variaran de velocitat de manera aleatòria
respecte al valor especificat a Bounce.

Chaos Indica la quantitat de dispersió que es produirà respecte al que seria un rebot
d'un reflex perfecte, és a dir, d'angles d'incidència i reflexió completament
iguals, com ara el que produiria un raig de llum sobre un mirall. Un valor de
100 variarà l'angle d'aquest reflex considerablement.

Friction Indica el valor a què s'alentiran les partícules a mesura que es vagin des-
plaçant sobre la superfície del deflector. Un valor de 0 indicarà a MAX que no
hi deu haver fricció i, per tant, no frenarà les partícules. Un valor de 100 im-
plicarà que s'aturin quan entrin en contacte amb la superfície del deflector.
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Inherit�vel Si té un valor superior a 0, el moviment que tingui el deflector afectarà tant
les mateixes partícules com els valors introduïts fins al moment. Un exem-
ple en què hauríem d'aplicar un valor diferent de 0 pot ser un paraigua a
les mans d'un personatge que el fa girar mentre el paraigua rep impactes
produïts per un sistema de partícules que genera pluja.

10.2. Ús de deflectors en animació

Obriu l'arxiu deflector.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que en

l'escena hi ha el que serà una gota d'aigua en forma d'esfera deformada, un

esquitx en forma d'esfera i un pla que farà de terra. Podeu resituar les gotes

d'aigua de manera que quedin fora de la finestra de perspectiva en un lloc on

no molestin. Fet això, desplaceu-vos a l'apartat Space�warps i escolliu Forces.

Inseriu en l'escena per mitjà del visor lateral una força del tipus Gravity. La

posició on col·loqueu aquesta força en l'escena és poc significativa, ja que úni-

cament ens interessa que hi sigui present i que apunti cap avall perquè més

endavant utilitzarem aquesta força per a fer que quan les gotes d'aigua rebotin

sobre el terra hi tornin.

A continuació, des del mateix tauler Space�warps afegiu-hi un deflector. Els

deflectors tenen un apartat propi en aquest tauler. Creeu-lo de manera que

tingui una mesura igual o similar a la del pla i situeu-lo en el mateix lloc que

ocupa aquest pla.

Amb el que tenim en escena en aquest moment ja podem iniciar el sistema de

partícules que generarà la pluja. Al llarg del procés aprendrem a enllaçar tots

aquests elements entre si.

Desplaceu-vos fins al tauler Create > Particle�systems > PF�source. Creeu un

emissor de partícules en el visor superior. A continuació, canvieu el nom que

MAX posa per defecte, anomeneu-lo emissor, d'aquesta manera ens serà més
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fàcil identificar-lo. Fet això, des del visor lateral o des del frontal, seleccioneu

l'emissor que acabeu de crear i resitueu-lo en un lloc més elevat que el que

ocupa la força del vent.

Amb l'emissor seleccionat, aneu al menú Graph�editors > Particle�view. Se

us obrirà la finestra específica de creació de sistemes de partícules. Fixeu-vos

que l'emissor que heu col·locat en l'escena és present en aquesta finestra de

construcció.

Feu clic a Birth (origen) i podreu veure que al costat us apareixen les carac-

terístiques que tindrà l'emissor que acabeu d'incorporar. Varieu el valor del fi-

nal d'emissió fins a 130 i el d'inici situeu-lo en -30. D'aquesta manera, quan

s'iniciï i finalitzi l'escena, la pluja estarà caient. A continuació, augmenteu la

quantitat de gotes (Amount) fins a 750. Observeu que els paràmetres que heu

introduït ara són visibles al costat del mateix generador (Birth).
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Observeu que en l'apartat Display01 que teniu a la finestra se'ns indica que

l'emissor generarà punts (Ticks). Tanmateix, nosaltres volem que incorpori la

gota que simbolitza la pluja, això significa que hem de canviar Ticks per Geo-

metry en el tauler de les propietats que apareix en el lateral quan seleccionem

l'element Display01.

Com podreu comprovar en l'escenari, el fet de seleccionar Geometry no ga-

ranteix que s'incorporin les gotes de pluja que teníem a l'escenari, ja que no

ho hem indicat a MAX en cap moment. Així doncs, caldrà modificar l'element

Shape (Tetra) per un element d'instància de forma (Shape�instance). Per mitjà

d'aquesta instància de forma podrem seleccionar directament a l'escenari la

gota que volem que es representi en el sistema que estem creant. Així doncs,

seleccioneu Shape (Tetra) i cliqueu a la tecla de suprimir. A continuació ar-

rossegueu fins a la posició que ocupava Shape (Tetra) un element del tipus

Shape�instance.

En seleccionar-la, n'apareixeran les propietats. En el primer apartat, Shape�ins-

tance, trobareu un botó amb el qual podreu seleccionar la geometria de la go-

ta directament a l'escenari. Funciona d'una manera molt simple. Feu clic per

activar, desplaceu-vos a l'escenari i cliqueu damunt la gota. Automàticament

quedarà incorporada com un element de representació i el botó None canviarà

de nom pel de l'element seleccionat.
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Observeu l'escenari i veureu que les gotes són enormes. En aquest mateix apar-

tat trobareu dues maneres de modificar aquesta mida. L'apartat Scale us per-

metrà fer les gotes més petites o més grans, si convé. Des de l'apartat Variation

podeu fer que tinguin mides diferents entre si. Un valor igual a 0 implica que

totes seran iguals, mentre que un valor de 100 farà que unes puguin tenir les

mides originals i d'altres siguin imperceptibles.

Ara que ja tenim les gotes a l'escena, podeu observar no tenen una posició

gaire correcta, ja que algunes tenen la punta de deformació cap avall. Feu clic

en l'apartat Rotation01 i en els paràmetres que conté indiqueu que voleu que

s'orientin segons les coordenades del món, World�space.

Ha arribat el moment d'afegir el deflector que havíem creat a l'inici. Per a

això, a la finestra de construcció arrossegueu una icona del tipus Collision

a l'esdeveniment en què estem treballant. Feu-hi clic perquè n'apareguin les

propietats i cliqueu al botó By� list. Seleccioneu, com a element de xoc, el

deflector que havíeu incorporat en l'escena. Si moveu el lliscador de la línia

de temps, veureu que ara les gotes ja no travessen el pla que fa de terra.
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Observeu que aquesta acció té un element que sobresurt de la forma rectangu-

lar. Aquest element indica que és possible crear una connexió amb un altre es-

deveniment. En el nostre cas, aquest nou esdeveniment serà el rebot, l'esquitx,

de la gota d'aigua al terra. Per començar a crear l'esdeveniment arrosseguem

a la finestra de construcció un element indispensable, que és la velocitat que

volem donar a les esquitxades. Així doncs, arrossegueu una instància de Speed

a una zona lliure de la finestra de construcció. A continuació, feu clic en un

dels dos enllaçadors (el de la col·lisió o el que s'ha creat quan heu incorporat

Speed) i arrossegueu-lo amb el ratolí fins a l'altre enllaçador. Es crearà una línia

de connexió entre els dos elements.

A continuació, en aquest nou esdeveniment heu d'incloure una Shape�instan-

ce i, de la mateixa manera que heu fet anteriorment, canvieu Ticks per Geo-

metry, perquè ens permeti escollir i escalar l'esfera sense deformar, que tenim

a l'escenari. En l'apartat Display d'aquest nou esdeveniment heu de canviar

també Ticks per Geometry.

Si aneu a l'escenari observareu un detall, el canvi de forma es realitza correcta-

ment quan la gota que cau toca el deflector, però l'esquitx, en comptes de can-

viar de sentit, segueix la mateixa trajectòria que la gota. Per solucionar aquest

problema heu de seleccionar Speed i en les seves propietats activeu la casella

de verificació Reverse.
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Si pensem en la realitat, l'esquitx deixa d'existir des del moment en què torna

a entrar en contacte amb el terra. Si observem l'escena veurem que això encara

no és així. Perquè sigui correcte hem d'afegir-hi diverses coses.

D'una banda, la força de gravetat que hem incorporat a l'escena. A partir

d'aquest element aconseguirem que els esquitxos tornin al terra. De l'altra, un

element que ens permeti enllaçar un altre esdeveniment. Aquest nou esdeve-

niment és simplement l'ordre d'esborrar l'esquitx. Així doncs, afegiu-hi les du-

es coses i enllaceu-les amb l'esdeveniment d'esborrament, tal com podeu veure

en la imatge següent.

Si tot ha funcionat correctament, a mesura que moveu el cursor per damunt

la línia de temps, hauríeu de veure la pluja que cau i el rebot dels esquitxos

al terra. Recordeu que si els esquitxos us semblen poc naturals, des del tauler

Modify podeu variar els paràmetres propis del deflector fins que encaixin amb

l'efecte que considereu més convenient.
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11.Reciclatge d'animacions

11.1. Capes d'animació

A hores d'ara ja sabem que realitzar una bona animació (fer caminar un per-

sonatge, fer saltar un conill o, simplement, fer rebotar una ampolla al terra)

requereix unes quantes hores de feina. Tenint en compte això, el fet de poder

reciclar aquests moviments que ens han costat tant és una opció molt interes-

sant.

MAX ofereix la possibilitat de fer-ho mitjançant el que anomena capes

d'animació (animation�layers). Aquestes capes estan disponibles des de fa unes

quantes versions del programa, però fins a la versió 9 només es podien inclou-

re bípedes. Amb les versions actuals podem desar qualsevol moviment, per in-

significant que sigui, com un arxiu independent que després podrem tornar a

aplicar tantes vegades i a tants objectes com vulguem. Aquesta tècnica de reci-

clatge habitualment es coneix per retargeting i té una aplicació bastant simple.

Es tracta d'una manera molt interessant de fer canvis globals en les animaci-

ons, ja que permet fer moltes combinacions de moviments d'una manera fàcil,

i obtenir resultats que d'una altra manera comportarien haver de tornar a fer

tota l'animació de nou. Així, per exemple, podem afegir una capa a un cicle de

moviment i una altra en què l'objecte estigui doblegat i el resultat obtingut pot

variar, depenent dels paràmetres introduïts, des d'un objecte que es desplaça

ajupit fins un objecte que es va aixecant a mesura que avança la línia de temps

per posteriorment tornar-se a ajupir. Tot això, a més, fent que els moviments

originals es mantinguin intactes, amb la qual cosa poden ser completament

reaprofitables.

La visualització de les capes es pot activar o desactivar i es pot fer que es mos-

trin de manera individual o com una combinació de l'animació; per tant, per-

met sempre que els fotogrames clau de qualsevol capa es puguin moure, can-

viar o eliminar de manera independent al conjunt de l'animació.

En el cas de treballar amb bípedes, és possible mantenir-ne les restriccions

de moviment a la capa base (base�layer) alhora que podem crear l'animació

en capes superiors i reorientar un objecte utilitzant un altre objecte com a

referència.

Obriu l'arxiu ninot_neu.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que

es tracta d'un simple ninot de neu al qual aplicarem moviment.
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Seleccioneu el ninot i, per mitjà del menú Animation > Animation�layers,

obriu la finestra de capes d'animació. A continuació, feu clic a la primera icona

d'aquesta barra d'eines a fi de poder activar-la.

Situeu-vos en el visor Left, activeu Animation�layers i cliqueu al botó Enable

animation�layers. A la finestra d'activació de les capes, seleccioneu una capa

de controls de la pista de posició.

Activeu AutoKey, situeu el cursor de la línia de temps en l'últim fotograma i

desplaceu el ninot de neu horitzontalment cap a l'esquerra. Això, com sabeu,

farà que el moviment quedi incorporat al ninot. Després de comprovar que

s'han creat les Keys corresponents desactiveu AutoKey.

Aneu a la finestra de capes d'animació i poseu el valor de la capa a 0. Compro-

veu, movent el cursor per la línia de temps, que pel simple fet d'haver col·locat

aquest valor a 0 el ninot roman completament quiet durant tot el temps de

l'animació.

A continuació, afegiu una nova capa d'animació amb el signe de sumar que

hi ha a la barra d'eines d'Animation� layers. A la finestra que us apareixerà

indiqueu que voleu duplicar els tipus de controladors actius, Duplicate�the

active�controller�type.
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Això crearà una nova capa d'animació amb les mateixes característiques que

l'anterior, és a dir, amb el controlador de posició com a punt de referència.

Activeu AutoKey, situeu el cursor sobre l'últim fotograma de la línia de temps i

en aquest cas desplaceu el ninot de neu verticalment. A continuació, desacti-

veu AutoKey i, una vegada fet això, torneu a posar el valor de Base�layer a 100.

Si proveu ara l'animació veureu que les dues capes creen un únic resultat: el

ninot es mou diagonalment des del terra cap amunt fins a assolir els valors mà-

xims establerts tant en la distància (establerta a la capa base) com en l'alçària

(establerta en AnimLayer01).

A continuació activeu novament AutoKey i seleccioneu la capa que té el mo-

viment vertical. Situeu el cursor en el fotograma inicial i establiu un valor

igual a 0. Ara situeu el cursor a sobre del fotograma 25, que és el del centre

de l'animació, i marqueu un valor de 100. Per finalitzar situeu-vos a sobre de

l'últim fotograma i establiu el valor novament a 0. Si comproveu el resultat

veureu que el ninot fa un salt.

També podreu observar que, si varieu el valor del fotograma 25, el salt serà

més o menys elevat. De la mateixa manera, si establiu valors negatius per a

aquest valor ja no serà un salt sinó que el ninot es desplaçarà cap avall per

tornar a pujar.
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11.2. Motion mixer

Si Animation�layers permet treballar en capes d'animació, Motion�mixer és

un mòdul no lineal d'edició d'animacions que ens permet tractar en un únic

arxiu tots els elements de dos o més arxius amb els respectius fotogrames clau

d'animació. A més, permet que puguem variar els tracks interns i reassignar

canals interns de l'arxiu original a altres canals en l'arxiu resultant. Això sig-

nifica que, per exemple, podem intercanviar els canals de control de la posició

de manera que en l'arxiu resultant el canal de la posició sobre l'eix de la x sigui

el que en l'arxiu d'origen era el de l'eix de la z, o que aquest canal x prengui

els valors dels fotogrames clau de la rotació de l'eix de la y de l'arxiu origen.

A més de tot això, per mitjà de la seva interfície, podem escalar la durada d'una

animació, combinar accions, crear transicions entre si, accelerar o alentir un

tram d'animació, carregar una mateixa animació amb els controladors canviats

en cada tram, etc., i tot això generarà un nou arxiu de MAX al qual podrem

extreure novament l'animació com a arxiu independent per tal de poder-lo

tractar així i, per tant, ser susceptible de continuar interaccionant sobre el

resultat en treballs i projectes posteriors.

Com ja s'ha insinuat en el paràgraf anterior, per a poder treballar Motion mixer

necessitem arxius d'animació. No hem de confondre aquest tipus d'arxius amb

arxius d'extensió pròpia de MAX (.max), sinó que es tracta d'un altre tipus

d'arxius que exportarem per mitjà de MAX per tornar a importar-los des de la

interfície de Motion mixer.

Aquests arxius tenen l'extensió .xaf, la qual cosa es correspon amb XML ani-

mation file. Aquesta extensió és relativament nova en MAX, ja que fins que no

aparegué només era possible desar animacions de bípedes (bip), amb la qual
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cosa no era possible seguir el procés que s'explicarà a continuació, ja que Mo-

tion mixer únicament permetia dur a terme aquest procés entre bípedes creats

en MAX.

Després de tot el que hem dit fins ara, el primer que hem de fer per po-

der començar a treballar és obtenir els arxius xaf. Així doncs, obriu l'arxiu

ninot_roda.max que hi ha a la carpeta de recursos. Observeu que es tracta d'una

animació del mateix ninot que ja heu treballat anteriorment, que en aquest

cas fa una rotació de 360° sobre el seu eix vertical. Observeu també que aques-

ta rotació no efectua cap tipus d'acceleració, de manera que resulta més aviat

avorrida i amb molt poc interès narratiu. Aquest és un dels aspectes que vari-

arem des de Motion mixer.

Seleccioneu el ninot de neu de l'escenari i aneu al menú File > Save�motion.

Això us farà aparèixer un quadre de diàleg per mitjà del qual podreu indicar

el lloc on voleu desar l'arxiu d'animació. És important que us fixeu en dues

coses: d'una banda, que es tracta d'un tipus d'arxiu xaf, tal com ja hem co-

mentat anteriorment i, de l'altra, que en el quadre de diàleg de Save�motion

les caselles de verificació del que es desarà siguin actives i es corresponguin

amb el que realment volem desar. En el cas de la imatge següent s'ha desacti-

vat l'opció Segment perquè volem exportar els cinquanta fotogrames que té

aquesta animació.
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Una vegada guardat aquest arxiu, tanqueu l'arxiu max i obriu l'arxiu

ninot_vaive.max que hi ha a la carpeta de recursos. Novament, es tracta del

mateix ninot de neu, però aquesta vegada es desplaça cap endavant i es mou

fent vaivé en aturar-se. Fixeu-vos que fins al fotograma quaranta roman com-

pletament estàtic. Eliminem aquests fotogrames en el procés de desar l'arxiu

d'animació.

Aneu novament al menú File > Save� motion i guardeu l'animació amb

l'extensió xaf. Abans d'acabar el procés de salvament és important que obser-

veu diverses coses.

Per poder eliminar els fotogrames amb contingut estàtic heu d'activar, en el

quadre de diàleg de Save�motion, la casella de verificació Segment. Això farà

actives les caselles d'introducció del rang que voleu introduir.

Tot i que és evident que en les caselles dels valors del rang en podem especifi-

car un de completament personalitzat, és important que observeu que a més

d'aquestes dues caselles s'han activat també dos petits botons. El primer, amb

una icona d'un rellotge, i el segon, amb una icona d'un personatge. Observeu

que, si cliqueu a la icona del rellotge, apareixen automàticament els valors 0 i

150. Per contra, si feu clic en el del personatge us apareixen els valors 40 i 95.

Aquesta diferència entre les dues formes de selecció es deu al fet que la icona de

rellotge especifica tot el rang de l'escena i la del personatge retalla de manera

automàtica els fotogrames en què hi ha variació de moviment d'aquest perso-

natge. Es tracta d'una manera ràpida de definir el rang que volem exportar.

En aquest cas establirem un rang personalitzat, així doncs, introduïu el rang

de fotogrames en 40 i 150, d'aquesta manera eliminarem el temps estàtic de

l'inici, però conservarem el del final de l'animació.
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Bé, ara ja estem en condicions de començar a barrejar les nostres animacions.

Així doncs, obriu l'arxiu ninot_quiet.max, que hi ha a la carpeta de recursos, i

aneu al menú Graph�editors > Motion�mixer perquè s'obri la finestra especí-

fica d'aquest mòdul d'edició. Una vegada oberta aquesta finestra, cliqueu a la

primera icona per incorporar a la línia de Motion mixer el ninot que hi ha en

l'escena actual.

Encara que no sigui el cas, ja que a l'escenari només hi ha un objecte, en cli-

car sobre el botó Add�max�objects us apareixerà un quadre de diàleg en què

podreu escollir el que us interessi incorporar de tot el que hi ha en l'escena.

En aquest cas n'hi haurà prou que seleccioneu l'únic element que hi ha a la

llista i accepteu el quadre de diàleg.

A continuació, en la interfície de Motion mixer us apareixerà una franja de color

gris clar. Aquesta franja indica que s'ha incorporat una pista específica per a

aquest objecte Motion mixer. Feu-hi clic al damunt amb el botó secundari del

ratolí i del menú contextual escolliu New�clips > From�files.
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Del quadre de diàleg emergent escolliu l'arxiu ninot_roda.xaf i cliqueu al botó

Load�motion. Us apareixerà un nou element en què s'indica que encara no s'ha

creat el mapa de l'animació. Indiqueu que voleu crear-lo, ja que, altrament,

no s'incorporarà res a la pista creada a Motion mixer.

Els mapes d'animació es creen per mitjà d'una interfície, que us apareixerà en

indicar Sí en el quadre anterior, en què haureu d'adjudicar cada controlador

de l'objecte de l'escenari amb el controlador respectiu de l'arxiu d'animació.

Aquesta interfície és, al principi d'utilitzar-la, una mica incòmoda a causa de les

nombroses possibilitats que té. Val la pena passar unes quantes hores provant

com funcionen els diversos apartats, ja que del que fem aquí dependrà que

l'animació que incorporem funcioni bé o no.
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Una vegada oberta la interfície de Map�animations desplegueu, en cas que no

ho hàgiu fet ja, l'apartat Map�track�to�track. Observareu que conté tres grans

apartats, dos de laterals i un de central. El tauler situat al costat esquerre fa re-

ferència a l'objecte de l'escena actual, el de la dreta pren les dades de l'arxiu xaf

que volem incorporar. En el tauler central es mostraran els paràmetres com-

partits que indiquem.

La forma de funcionament és relativament senzilla, n'hi ha prou de seleccionar

els elements que volem relacionar i fer clic al botó d'afegir (que és la fletxa que

apunta cap a endins). Si volem eliminar alguna relació que hàgim establert per

error ho podem fer per mitjà de la fletxa que apunta cap a l'esquerra.
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És important dir que els elements que es poden afegir d'un costat a un altre

no són pròpiament els objectes, sinó els controladors d'aquests. Així doncs,

observeu que el que s'ha afegit en el cas de la imatge anterior han estat els

controladors de rotació, que són els que afecten el moviment que hi havia en

l'arxiu original.

Un altre aspecte important que també cal esmentar és que durant aquest

procés podem intercanviar valors fent assignacions no corresponents, és a dir,

podríem assignar els valors d'un controlador de rotació a un altre de posició,

per exemple. Encara que els resultats poden ser imprevisibles segons el cas,

val la pena experimentar, ja que es poden obtenir animacions espectaculars

mitjançant l'intercanvi de paràmetres d'aquest tipus.

Un cop incorporats tots els controladors de rotació a l'element de l'escena, hem

d'indicar que volem desar el mapa d'animació. Ho podem fer per mitjà del botó

Save�mapping, que és situat a la part inferior de la finestra Map�animation.

Aleshores s'obrirà el quadre de diàleg per a desar el mapa. Fixeu-vos que en

aquest cas es tracta d'un altre arxiu xml de mapa d'animació amb una extensió

pròpia: xmm.

Un cop desat, el nom d'aquest arxiu quedarà automàticament disposat a la

part inferior de l'apartat Map�track�to�track. Fixeu-vos que tant l'arxiu xaf com

aquest últim, que hem creat, són els que donaran forma a l'animació que estem

carregant. Finalment, feu clic al botó Load�motion per carregar ja l'animació

en la interfície de Motion mixer.

Apareixerà una franja acolorida a la finestra de Motion�mixer que ens indica

la presència de l'animació incorporada amb l'objecte de l'escenari. En els ex-

trems d'aquesta franja apareixen els números de fotograma en què s'ha inserit

l'animació. En el centre de la franja podrem visualitzar el nom de l'arxiu xaf

d'origen i la velocitat a què es reproduirà.
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Observeu que si activeu l'eina en forma de creu podreu realitzar diverses co-

ses: d'una banda, si us situeu a sobre del clip podreu moure'l a l'esquerra o

a la dreta, de manera que podreu fer que quan l'arxiu d'animació actual co-

menci, l'animació importada ja estigui en funcionament. D'altra banda, si us

hi col·loqueu a l'inici o al final, observareu que la creu es converteix en una

doble fletxa. D'aquesta manera, MAX ens indica que podem retallar o allargar

el clip d'animació.

És important saber que aquesta forma d'allargament del clip no repercuteix

en la velocitat de reproducció d'aquest, sinó que reinicia la mateixa animació

quan arriba al final de la línia de temps del clip importat. Així, per exemple,

si tinguéssim un clip de cinquanta fotogrames d'un cicle com ara caminar, en

arribar al fotograma 51, es reproduiria novament el primer fotograma del cicle,

el 52 ho faria el segon i així successivament. No és difícil arribar a la conclusió

que és una bona eina per a resoldre situacions d'aquest tipus.

Ara incorporarem el segon arxiu d'animació que havíem desat anteriorment.

Tanmateix, abans de fer-ho, fixeu-vos que hi ha un lliscador vertical d'un color

diferent dels altres, el qual es pot desplaçar al llarg del clip. A mesura que el

mogueu podreu veure com es mou l'animació. Col·loqueu-lo al final de la pista

d'animació que ja teniu, d'aquesta manera el clip que importem ara quedarà

disposat automàticament a partir d'aquest lloc.

Hi ha diverses maneres de crear nous Track, depenent de les eines que tingueu

seleccionades. Algunes són molt simples i directes com, per exemple, tirar cap

a sota de la barra inferior que delimita les mateixes pistes, però n'hi ha una

que no depèn de cap eina ni forma de treball, i és clicar amb el botó secundari
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del ratolí en una zona lliure (la zona de color gris clar) de la pista que ja tenim

ocupada i escollir l'opció Add�layer�track. Segons si indiquem Above o Below,

la col·locarà a sobre o sota de la capa actual.

Seguint el mateix procés anterior, incorporeu ara l'arxiu xaf corresponent a

ninot_vaivé. Heu de seguir el mateix procés que abans per a poder crear el ma-

patge de l'animació. Observeu que en aquest cas haureu de seleccionar més

controladors, ja que no tan sols hi ha moviment de rotació sinó també de

translació.

Una vegada incorporat l'arxiu, podreu veure l'enllaç entre les dues animacions.

Podeu superposar-les; la que sigui en el nivell superior és la que, per defecte,

tindrà dominància sobre l'altra. Tanmateix, això es pot canviar i fer que una

pista concreta sigui la que domini sobre les altres, independentment del nivell

que ocupi. Per a això hem d'activar el botó S. Si proveu de desplaçar un clip a

sota de l'altre i activeu o desactiveu aquest botó veureu aquesta diferència.

Quan ja ho hàgiu provat, cliqueu a l'espai buit d'una de les dues pistes tal com

vau fer en crear el segon Track. Ara, però, escolliu l'opció de convertir la pista

a Transition�track.
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Veureu que la mida del Track s'ha ampliat i ha deixat espai per a poder allot-

jar-hi un nou clip. Amb l'eina Move�clips activa (l'eina en forma de creu), cli-

queu al clip situat a la pista que no és de transició i, sense deixar anar el ratolí,

reallotgeu-lo de manera que quedi una mica superposat amb l'altre.

Observeu que han aparegut uns claudàtors a la zona intermèdia dels clips.

Aquests claudàtors poden mostrar tres aspectes diferenciats, cadascun dels

quals té un significat propi.

En el cas de la imatge anterior, el pas d'una animació a l'altra es realitzarà per

tall. Fixeu-vos en els dos claudàtors assenyalats en la imatge. Indiquen que no

hi ha zona de transició entre les dues animacions.

Si desplaceu el clip superior cap a la dreta us apareixerà una àrea ombrejada

com la de la imatge següent; en aquest cas tampoc no hi haurà transició, ja

que el temps d'aquesta, que es correspon amb l'espai entre claudàtors, s'ha

desplaçat més encara. Per tant, l'animació que es mostrarà en aquest espai de

temps correspon a la pista superior.

En la imatge següent sí que existirà transició, ja que hi ha una zona comuna

entre els claudàtors de cada clip.
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Les transicions intenten enllaçar de manera correcta un track amb l'altre, de

manera que no es noti que enllacem tracks diferents. Per defecte, Motion mixer

ofereix uns paràmetres, que podem variar segons les conveniències de cada

moment clicant, amb el botó secundari del ratolí, damunt la zona de transició

i escollint l'opció Edit del menú contextual.

D'aquesta manera ens apareixerà una nova finestra en què podrem indicar la

longitud que volem donar a la transició i els temps d'esborrada, és a dir, a

quina de les dues pistes volem donar més importància.

Un cop està tot reajustat segons els gustos de cadascú, vegem ara una altra

possibilitat molt interessant d'aquest mòdul d'animació. Es tracta de l'opció

d'efectuar canvis de velocitat interns dins de l'animació i, per tant, de poder

realitzar reescalats. Aquests canvis sí que afectaran la velocitat de reproducció.

Amb el botó dret del ratolí cliqueu en una de les dues pistes i indiqueu Add

time�warp en el menú contextual. A continuació, feu clic en el botó Editable

time�warps de la barra d'eines de Motion mixer. Us apareixerà una línia dis-

contínua que recorrerà tot el clip longitudinalment.
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Fixeu-vos que quan situeu el cursor a sobre del clip, aquest cursor canvia de

forma; això ens indica que podem inserir-hi un punt de referència. Inseriu

un punt al clip en què hàgiu activat Time�warps. Us apareixerà una línia que

creua la pista verticalment. Cliqueu ara en un espai lliure de Motion�mixer

perquè el clip al qual heu aplicat la corba de velocitat quedi desseleccionat.

A continuació torneu a seleccionar-lo i situeu-vos a prop de la línia vertical

que ha deixat Time�warps. Veureu que el cursor pren ara forma de fletxa de

doble punta; si hi feu clic i arrossegueu cap a una de les dues bandes, veureu

que una part de la línia recta es desplaça amb el cursor mentre que l'altra part

queda fixada fins que no la desplacem. En realitat estem reescalant el temps

intern de l'animació, amb la qual cosa podem readaptar d'una manera fàcil i

senzilla animacions sense massa sentit, com la de la rotació inicial, i donar-los

un caràcter i personalitat propis.

En la gràfica anterior podeu veure la disposició final que podria tenir

l'animació que es mostra a continuació.
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12.Creació de cabells

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

de qualsevol personatge poden estar formats per milions de petits elements

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

tode adequat.

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

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

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

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

de ratolí.

12.1. Modificador Hair and fur

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

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

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

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

locals de l'objecte.

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

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

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

del mateix modificador Hair�and�fur.

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

del botó Update�selection.
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En objectes complexos, és aconsellable desar les seleccions per poder reselec-

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

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

d'eines principal.

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

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

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

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

rameters, Frizz parameters, Kink parameters, Multi-Strand, Display i Styling.

Des del tauler de paràmetres generals (General�parameters) es poden conèixer

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

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

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

tinguin un aspecte ondulat o arrissat.

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

Hair�segments Nombre de segments que tindrà cada cabell.

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

Density Densitat de la massa capil·lar.
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Scale Escala dels cabells respecte a les guies que es mostren.

Cut�length Longitud del tallat.

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

Root�thick Gruix dels cabells en la base de creixement.

Tip�thick Gruix dels cabells en l'extrem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i no podríem completar els nostres objectius.

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

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

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

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

llable limitar la quantitat de cabells que es mostraran.

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

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

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

automàticament aplicat a la resta de cabells que en depenguin.

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

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

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

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

simplement de visualització i, a partir d'aquí, saber sobre quins hem d'actuar.



CC-BY-NC-ND • PID_00159297 200 Procediments d'animació 3D

Cal tenir en compte que el color del rectangle és únicament de visualització

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

renderització final.

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

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

va, treballant directament des de qualsevol finestra.

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

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

treball.

Selection Permet seleccionar els cabells de diverses formes.

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

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

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

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

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

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

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

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

dels quals admeten descàrregues completament gratuïtes.

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

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

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

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

novament el modificador a la zona seleccionada que ens interessi.

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

seleccionada. Aquests cabells seran completament independents dels anteri-

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

quedi afectat tot el que hàgim creat anteriorment.

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

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

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

al personatge.
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13.Creació de roba

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

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

i Cloth.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perquè es pugui doblegar correctament segons les característiques que tingui.

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

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

al cos molt més que no l'abric.

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

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

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

ens permetran adaptar les diverses parts al model.

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

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

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

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

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

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

retall de roba sobre el qual l'apliquem.

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

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

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

volem col·locar la roba que acabem de crear.
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Quan hàgim seleccionat la figura que volem vestir o el lloc on volem posar

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

figure.

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

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

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

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

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

la peça.

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

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

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

pleguen els subobjectes del mateix modificador.

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

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

Cloth per a unir les costures i començar a animar el conjunt de la roba.
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14.Objectes i escenes XRef

És habitual que en projectes d'una certa envergadura intervinguin diverses per-

sones treballant en un únic projecte. També és normal que moltes d'aquestes

persones necessitin en diversos moments d'una mateixa jornada laboral objec-

tes individuals d'una escena determinada per a poder incorporar-los a l'escena

en què treballen o que, fins i tot, necessitin l'escena completa. MAX ofereix

les dues possibilitats, de manera que un cop creada una escena en un arxiu

puguem incorporar l'escena, o algun dels elements que la componen, en un

altre arxiu amb totes les característiques que li són pròpies.

Això, a més de facilitar la feina, ens ofereix algun altre avantatge. D'una ban-

da, el fet de treballar a partir d'elements referenciats permet que, modificant

l'arxiu original al qual fem referència en un segon arxiu, es modifiquin tots dos

arxius de manera automàtica. D'altra banda, imagineu-vos com de complex

pot ser haver de modificar la forma d'un petit gerro situat en una sala plena

d'objectes. És evident que és molt més senzill modificar aquest gerro si està

aïllat en un únic arxiu i, una vegada realitzada la modificació, tornar a l'arxiu

complex per comprovar que s'ha actualitzat correctament.

Cal tenir present que aquesta forma de treball no s'assembla gens a importar ni

a fusionar elements o escenes amb l'escena actual. Quan importem elements

o els fusionem amb l'escena en què treballem, totes dues escenes (l'original i

la que rep la fusió) romanen com elements independents i tots els elements

fruit d'aquesta fusió es poden modificar lliurement sense que això tingui efecte

d'un arxiu a l'altre.

Per contra, quan treballem amb objectes o escenes referenciades, aquests ele-

ments no es poden editar ni en l'àmbit de malla ni en l'àmbit de materials

o modificadors que els hagin estat assignats en l'arxiu original. En canvi, sí

que es poden resituar en l'espai. Aquesta resituació, orientació o canvi d'escala

afectarà tots els elements que s'hagin referenciat un sol cop. Així, per exemple,

si hem referenciat dues copes de vi alhora i després hem fet una altra referèn-

cia a una ampolla, els dos gots es reorientaran, reposicionaran i escalaran de

manera conjunta, mentre que l'ampolla ho farà de manera individualitzada.

Per accedir al quadre de diàleg de referenciació hem d'anar al menú File i se-

leccionar l'opció XRefs�objects o XRefs�scene segons el que ens interessi.
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En activar l'opció de referenciació d'objectes, ens apareixerà en el quadre de

diàleg propi de XRef�objects, per mitjà del qual podrem establir les opcions

que podeu veure en la imatge següent.

Un altre dels avantatges de treballar amb objectes referenciats és el fet de po-

der compartir-los directament en temps d'execució, d'aquesta manera no hem

d'esperar que algú acabi completament la feina per poder començar a treba-

llar-hi nosaltres. Així, per exemple, si un company o companya està modelant

un cotxe que nosaltres hem d'animar, podem indicar-li que el seleccioni i triï

del quadre de diàleg XRef l'opció Convert�selected, d'aquesta manera l'objecte

seleccionat, en aquest cas el cotxe, quedarà desat en el disc compartit com un

arxiu independent que nosaltres podrem referenciar des del nostre ordinador

i començar a animar immediatament, sense esperar que ell o ella hagi acabat

de modelar-lo. Aquesta opció, que també està disponible des del tauler XRefs

objects, es pot dur a terme des del botó específic que trobem en el tauler de

XRefs�scenes.

Quan treballem en paral·lel, com en l'exemple anterior, és molt interessant

activar el botó d'actualització automàtica, de manera que cada vegada que

s'actualitzi l'escena externa també s'actualitzi la referència que fem servir de

base de treball. Així, quan el nostre company de treball vagi desant tot el que

fa, quedarà automàticament actualitzat en el nostre monitor.
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Quan referenciem una escena, el posicionament que MAX en fa sempre ha

d'estar lligat a un objecte de l'escena actual, en la major part dels casos s'utilitza

un objecte fictici (Dummy) per a poder resituar l'escena en la posició que ens

convingui. Aquest enllaç es duu a terme mitjançant l'activació del botó Bind

en el quadre de diàleg de XRefs�scenes i fent clic després en el fictici que ja

hem situat prèviament en l'escena actual. Recordeu que els ficticis es poden

crear des del tauler Create > Helpers > Dummy.

Si en comptes de referenciar escenes senceres ens interessa treballar amb ob-

jectes referenciats, cal saber que aquests tenen un tractament una mica dife-

rent del de les escenes, ja que, d'una banda, no requereixen cap Dummy per a

poder ser resituats, girats o escalats i, de l'altra, es poden animar sense afectar

l'objecte del qual prenen les referències. El que no podem fer amb un objecte

referenciat és variar o eliminar cap dels modificadors que tingui associats a

l'arxiu original ni variar la mateixa malla de l'objecte.

Si treballem amb objectes, ens pot interessar a més que aquests s'incorporin a

l'escenari actual amb els materials que ja hi havia en l'arxiu original, per a això

cal que en el quadre de diàleg de XRefs�objects activem l'opció Merge materials

abans de completar el procés de referenciació. En cas de no fer-ho, l'objecte i el

material que l'envolta en l'arxiu original apareixeran com a elements diferents

en l'arxiu actual.
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Un altre aspecte important de treballar amb objectes referenciats és que no tan

sols podem incloure-hi objectes, en el sentit físic de la paraula, sinó que també

podem incloure-hi altres elements com, per exemple, modificadors o contro-

ladors d'animació. D'aquesta manera podem fer que un controlador que s'ha

aplicat a un objecte en una escena passi a formar part de l'escena en què estem

treballant mantenint el mateix moviment. Podem assignar un controlador ex-

tern a un objecte de l'escena des del tauler de XRef�objects o, directament, des

de l'editor de corbes i seleccionar la pista Transform de l'objecte al qual volem

aplicar el controlador referenciat.

Si ho fem per mitjà de l'editor de corbes haurem de clicar amb el botó secun-

dari del ratolí damunt la pista Transform de l'objecte al qual aplicarem el con-

trolador i escollir Assign�controller. Això farà aparèixer el quadre de diàleg

d'assignació del controlador en el qual trobarem XRef�controller.
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