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1. Què és un recorregut virtual

Definiríem com a recorregut virtual, "una simulació d'un lloc virtual compost

per una seqüència d'imatges", encara que de vegades aquesta definició, atès

l'apogeu de la tecnologia, pot quedar una mica curta.

Actualment podem mostrar un lloc virtual amb la simple edició d'un vídeo, o

anar més enllà gràcies als sistemes d'imatge panoràmica amb els quals podem

veure tots els racons d'un lloc d'una manera una mica més interactiva.

Edició de vídeo

Imatge panoràmica interactiva

Finalment també podem mirar cap al futur i pensar en els últims avenços en el

camp de la simulació, podem visitar una entorn virtual amb un sistema CAVE

en el qual, gràcies a un sistema de projectors i a unes ulleres polaritzades, es

pot fer una "immersió" total dins d'una escena i es pot interactuar amb els

objectes, i tot això amb un nivell de qualitat de les imatges extraordinari.
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Lamentablement, aquests sistemes encara estan fora de les nostres possibili-

tats, per la qual cosa ens centrarem en els dos primers.
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2. En què s'apliquen els recorreguts virtuals?

Els recorreguts virtuals són usats àmpliament en indústries d'índole molt di-

versa, i de manera més o menys interactiva.

• Des de la indústria de l'entreteniment, videojocs, consoles, etc.

• Previsualització de projectes arquitectònics, recorreguts per dins de cases

abans de construir, etc.
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• Previsualització de prototips, per exemple, visualització de l'interior d'un

cotxe per a fer el test d'usuari, determinant si tots els extres estan d'acord

amb el perfil de comprador.

• Representació digital de les instal·lacions d'una empresa, per a fer una vi-

sita virtual via web.

I allà on l'objectiu sigui mostrar o ensenyar les característiques d'un lloc o

element en el qual s'hagi de visualitzar des de diferents angles.
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3. Teoria d'un recorregut virtual

Per a poder fer un bon recorregut, és important conèixer les bases de com

presentar el conjunt d'imatges que mostrarem, ja sigui fix o interactiu.

En els recorreguts fixos, l'usuari no pot interactuar amb l'entorn, per la qual

cosa és el muntatge del recorregut el que determina el que l'usuari veurà; per

tant, és important conèixer els tipus de plans que podem utilitzar a l'hora de

fer un muntatge d'un recorregut virtual.

En els recorreguts interactius, l'usuari pot interactuar amb el que està veient,

desplaçant-se al lloc desitjat i apropant-se o allunyant-se segons desitgi. En

aquest cas, no és necessari fer un muntatge, però sí conèixer quins mètodes

tenim per a generar aquest tipus de recorreguts.

Comencem, doncs, pels tipus de plans existents per a fer un recorregut fix.

3.1. Recorreguts fixos

3.1.1. Tipus de plans

Hi ha molts plans que podem utilitzar per a fer un muntatge. En aquesta lec-

tura estan dividits en tres categories:

1) Plans clàssics: són els plans estàtics heretats del cinema.

2) Plans en moviment: seqüències en moviment.

3) Plans 3D: plans impossibles de recrear en la vida real sense ajuda d'un pro-

gramari 3D.

Plans clàssics

1)�Pla�general

Introdueix l'espectador en la situació, li ofereix una vista general i l'informa

sobre el lloc i les condicions en les quals es desenvolupa l'acció. Sol col·locar-se

al començament d'una seqüència narrativa. En un pla general se solen incloure

molts elements, per la qual cosa la seva durada en pantalla haurà de ser major

que la d'un primer pla per tal que l'espectador pugui orientar-se i fer-se càrrec

de la situació. Pot fer-se de diverses maneres, segons el seu grau de generalitat.
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2)�Pla�panoràmic�general

És una filmació que inclou nombrosos elements molt llunyans. Els personatges

hi tindran menys importància que el paisatge. Per exemple, una cabana al bosc

vista de lluny. Les persones es veuran petites.

3)�Gran�pla�general

És una panoràmica general amb major acostament d'objectes o persones. (En-

torn de 30 metres.)

4)�Pla�general�curt

Inclou la figura humana sencera amb espai per dalt i per baix.

5)�Pla�americà

Presa a les persones del genoll cap a dalt. La seva línia inferior es troba per

sota dels genolls.

6)�Pla�en�profunditat
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Quan es col·loquen els objectes/actors entre si sobre l'eix òptic de la càmera

i es deixen uns en primer pla i uns altres en un pla general o un pla ame-

ricà. No es parla de dos plans, primer pla o segon pla, com faríem en llenguat-

ge col·loquial, ja que hem definit pla, per raons pràctiques, com a sinònim

d'enquadrament.

7)�Pla�mitjà

Limita òpticament l'acció mitjançant un enquadrament més reduït i dirigeix

l'atenció de l'espectador cap a l'objecte. Els elements es diferencien millor i els

grups de persones es fan recognoscibles i poden arribar a omplir la pantalla.

8)�Pla�mitjà�llarg

Enquadrament que inclou la figura humana fins sota la cintura.

9)�Pla�mitjà�curt

Enquadrament d'una figura humana la línia inferior de la qual es troba a

l'altura de les axil·les. És molt més subjectiu i directe que els anteriors. Els per-

sonatges poden arribar a ocupar la pantalla amb un terç del seu cos, i permet

una identificació emocional de l'espectador amb els actors. Mitjançant aquest

enquadrament és possible desplaçar també molts altres elements significatius.

10)�Primer�pla

Enquadrament d'una figura humana per sota la clavícula. El rostre de l'actor

omple la pantalla. Té la facultat d'introduir-nos en la psicologia del personatge.

Amb aquest enquadrament s'arriba a un dels extrems del llenguatge visual:

els objectes creixen fins a assolir proporcions desmesurades i es mostren els

detalls (ulls, boca, etc.).

11)�Semiprimer�pla
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Concentra l'atenció de l'espectador en un element molt concret, de manera

que sigui impossible que el passi per alt. Si es refereix al cos humà, aquest tipus

d'enquadrament ens mostrarà un cap omplint completament el format de la

imatge. Des del punt de vista narratiu ens pot transmetre informació sobre els

sentiments, analitza psicològicament les situacions i descriu amb deteniment

els personatges.

12)�Gran�primer�pla

Quan el cap omple l'enquadrament.

13)�Pla�curt

Enquadrament d'una persona des de sobre les celles fins a la meitat de la bar-

beta.

14)�Pla�detall

Primeríssims plans d'objectes o subjectes, flors, un nas, un ull, un anell, etc.

15)�Pla�sobre�l'espatlla

Quan s'agafen dues persones en un diàleg, una d'esquena (des del clatell), i

una altra de front i ocupen dos terços de la pantalla.

16)�Pla�seqüència

És una manera de filmar, en què en una presa única es fan tots els canvis i

moviments de càmera necessaris. No es trenca el pla i ens va mostrant a poc a

poc tota una sèrie de fets. No solen fer-se gaire llargs per la dificultat de rodatge

que comporten (encara que en 3D es pot utilitzar sense problemes) ja que no hi

ha problemes de rodatge. No obstant això, hi ha plans seqüència memorables

per la seva qualitat, longitud i anècdotes de rodatge, com el començament de

Set de mal (Touch of evil, 1958), d'Orson Welles, o el de Matin Scorsese a Un dels

nostres. Encara que el més famós és el cas del film La soga de Hitchcock, que té

un únic pla, encara que fals, ja que per a dur-lo terme havia de fer els canvis

de rotlle aprofitant punts foscos, com ara l'esquena d'un actor, una columna,

etc. Tanmateix, tota l'acció s'esdevé en un mateix espai temporal, el més llarg

que hi ha en el cinema.

17)�Pla�subjectiu�o�punt�de�vista

Quan la càmera substitueix la mirada d'un personatge.

Plans generats amb la càmera en angle amb relació a l'objecte.
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1)�Pla�en�picat

Quan la càmera està sobre l'objecte, en un cert angle. L'objecte està vist des de

dalt. Sol emprar-se, de vegades, per a destacar aspectes psicològics, de poder,

etc. O per a ridiculitzar un objecte, per exemple. Fixem-nos en el mateix ob-

jecte en un pla picat i en un contrapicat, un destaca per la grandiositat i l'altre

perquè sembla un cotxe de joguina.

2)�Pla�en�contrapicat

Al contrari que l'anterior, la càmera es col·loca sota l'objecte, i aquest destaca

per la seva altura.

3)�Pla�aeri�o�"a�vista�d'ocell"

Quan la càmera filma des de força altura: muntanya, avió, helicòpter, etc.

4)�Pla�frontal
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Quan la càmera està en el mateix pla que l'objecte.

5)�Pla�zenital

Quan la càmera es troba a la vertical respecte del terra i la imatge obtinguda

ofereix un camp de visió orientat de dalt a baix.

La càmera es pot col·locar de moltes maneres, invertida (surten els objectes al

revés), arran del terra (vista d'eruga: peus de persones, rodes de cotxes, etc.).

Plans en moviment

Quan fem un recorregut, no solament es recreen imatges. Es filmen, sobretot,

moviments. La gran força expressiva rau en els nombrosos tipus de moviments

que hi són possibles:

1)�Moviments�en�la�mateixa�càmera

Capaços de reproduir amb exactitud el moviment dels subjectes filmats: el pas

rítmic del film darrere de l'objectiu i de l'obturador. En els aparells primitius,

l'arrossegament del film es feia manualment. Era molt complicat però els ope-

radors de càmera es van convertir en verdaders artesans que aconseguien en ca-

da moment el ritme i la cadència adequada a l'escena filmada. Podien exagerar

en escenes còmiques o alentir en les dramàtiques. Van néixer així dos tipus de

moviment: càmera lenta i càmera accelerada. La "càmera lenta" s'aconsegueix

accelerant la velocitat de filmació i alentint la de projecció. L'"accelerat" es fa

a la inversa. Molts dels efectes especials d'avui dia es fan amb aquests criteris

als quals s'han aplicat les noves tecnologies. L'efecte "cel·luloide ranci", de la

velocitat de les pel·lícules antigues es deu al fet que es van filmar a una velo-

citat molt lenta i es projecten amb motor a una velocitat constant, més alta.

2)�Moviments�de�la�càmera�sobre�si�mateixa

Un altre recurs del llenguatge cinematogràfic és el moviment de la càmera so-

bre si mateixa. Quan la càmera es mou per a perseguir objectes o figures. La

càmera gira sobre una plataforma esfèrica. S'aconsegueixen així les panoràmi-

ques horitzontals, verticals i diagonals. D'aquesta manera, es busquen els ac-

tors i se'n segueixen els moviments, a fi d'incrementar els espais i les formes de

veure la realitat. Gràcies a aquests moviments es va fer possible el "pla seqüèn-

cia", vist més amunt.

3)�Moviments�externs�a�la�càmera

Es dóna quan és la mateixa càmera la que es desplaça. El moviment extern de

la càmera es pot aconseguir de maneres molt diverses: mitjançant el tràveling,

amb la grua o muntant la càmera en un helicòpter. Així com les panoràmi-

ques es mouen sobre l'eix de la màquina, els tràvelings es van fer col·locant
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la càmera en un carro que es desplaçava sobre unes guies. Va venir després

la transformació de l'òptica variable, que va permetre el que s'ha anomenat

tràveling òptic (zoom). Avui, la lleugeresa de les càmeres i la facilitat del seu

maneig permeten que l'operador, a peu i càmera en mà, segueixi el subjecte, i

s'aconsegueixen efectes d'una veracitat sorprenent. La grua té la capacitat i la

versatilitat de fer preses verticals, des de l'altura i en l'àmbit del terra, i vistes

aèries. L'helicòpter, per la seva facilitat de moviment en l'aire, serveix per a

recrear ambients que d'una altra manera serien impossibles: filmar grans mul-

tituds, espais immensos, batalles, etc.

En 3D tots aquests moviments són extremadament fàcils d'aconseguir

ja que, a diferència del rodatge real, no tenim impediments i podem fer

posicions i girs impossibles amb les nostres càmeres virtuals. Per tant, si

es coneixen bé les bases podem extrapolar fàcilment tots aquests con-

ceptes en el desenvolupament d'una escena en 3D per aconseguir el mi-

llor dels dos mons, el real i el virtual.

Plans 3D

Tal com hem comentat anteriorment, gràcies a la tecnologia, actualment

podem fer plans impossibles, un parell són el pla 360, popularitzat per la

pel·lícula Matrix, el pla que podem anomenar entra a l'objecte o zoom infinit, i

el pla time bullet o temps de bala.

1)�Pla�360

Gràcies a aquest pla podem descriure un recorregut complet en l'escena, sense

que es moguin els objectes, de tal manera que fa la sensació que és la càmera

la que es mou i els objectes es queden quiets en el temps i en l'espai.
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Aquesta tècnica, tal com hem comentat, es va introduir a la pel·lícula Matrix,

en la qual veiem que l'escena es para i el personatge de la Trinity queda suspès

a l'aire perquè la càmera giri sobre ella i en tregui una nova perspectiva.

Per a aconseguir aquest efecte es va dissenyar una seqüència de càmeres d'alta

velocitat col·locades en línia al voltant del personatge, les quals es disparaven

totes alhora. Amb aquest recurs s'obtenia una imatge "tridimensional i tem-

poral", per exemple, d'un salt d'un personatge, cosa que ens permetia anar a

la càmera que volguéssim i fer rodar el personatge, ja que disposàvem de totes

les vistes del moviment de l'actor.

En 3D, òbviament, tenim un avantatge clar, tot és virtual, per la qual cosa amb

una única càmera ens sobra, ja que podem "aturar" l'escena quan vulguem i

moure la càmera on i quan vulguem, per aconseguir el mateix efecte d'"aturada

del temps".

2)�Pla�"entra�a�l'objecte"

Amb aquest pla el que es pretén és crear l'efecte d'apropar-nos tant a un objecte

que sembli que no tenim cap barrera física.



CC-BY-NC-ND • PID_00159293 17 Recorreguts virtuals

Exemple

Imaginem per exemple un zoom infinit d'un satèl·lit, el zoom comença en l'atmosfera,
traspassa el cel, se centra en una ciutat, una persona, el seu rellotge. Fins aquí podríem
arribar a creure que és real, però si traspassa el rellotge, entra a la maquinària, se centra
en una de les femelles, i descobrim que hi ha un món d'éssers microscòpics dins de la
femella.

Òbviament, és un pla impossible, el qual ens permet endinsar-nos en un únic

pla, a una escena irreal. D'aquesta manera s'intenta representar com són de

diminuts, en el cas de l'exemple, els éssers microscòpics de les femelles del

rellotge. No tindríem cap altra manera humana de comparar-los.

3)�Bullet�time�(temps�de�bala)

El bullet time, o temps de bala, és molt similar a l'efecte anterior 360, ja que

consisteix en un alentiment extremat del temps per a permetre veure movi-

ments o esdeveniments molt veloços (com per exemple el recorregut d'una

bala).

També popularitzat en la pel·lícula Matrix, gràcies als seus efectes 3D en els

quals podríem veure com les bales es desplaçaven per la pantalla fins a impac-

tar en els seus objectius.
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En la imatge podem observar la barreja del pla temps de bala amb el pla 360 amb imatge real.

En 3D, és un pla molt fàcil de fer, ja que igual com en el pla 360, disposem de

tot el temps necessari per a recrear el moviment de l'objecte, per la qual cosa

no fa falta disposar de cap tipus de càmeres ultraràpides. Si a més hi afegim

una bona postproducció afegint una mica de desenfocament a l'objecte que

s'està movent i algun tipus de calitja per a recrear l'efecte de "talla l'aire", el pla

dóna uns resultats excel·lents.

3.1.2. Guió il·lustrat (storyboard)

Una vegada coneixem quin tipus de plans podem utilitzar per a fer un recor-

regut virtual, l'ideal seria fer un predisseny, o un dibuix, que ens ajudi a ima-

ginar-nos quines parts necessitem generar en 3D i com anirem avançant en el

recorregut per anar mostrant tot el que ens interessi. Aquí és on es fa patent

la necessitat d'un guió il·lustrat (storyboard).

Què és i per a què serveix?

Un�guió�il·lustrat o storyboard és un conjunt d'il·lustracions mostrades en

seqüència amb l'objectiu de servir de guia per a entendre una història, previ-

sualitzar una animació o seguir l'estructura d'una pel·lícula abans de fer-la o

filmar-la.

És essencialment una sèrie gran de vinyetes que ordenen la narració dels fets

d'una pel·lícula. S'utilitza com a planificació prèvia a la filmació d'escenes i

seqüències; s'hi determinen el tipus d'enquadrament i l'angle de visió que



CC-BY-NC-ND • PID_00159293 19 Recorreguts virtuals

s'utilitzaran. Serveix com a guia del director; no obstant això, aquest pot des-

glossar i segmentar la seva filmació sense seguir estrictament l'ordre lògic de

la trama.

El procés de guió il·lustrat, en la forma en què es coneix avui, va ser desenvo-

lupat en l'estudi de Walt Disney a principis de la dècada dels anys trenta del

segle passat, després de diversos anys de processos similars que van ser em-

prats a Disney i en altres estudis d'animació. El guió il·lustrat es va fer popular

en la producció de pel·lícules d'acció viva a principis de la dècada dels anys

quaranta.

El guió il·lustrat de Peter Pan

En la creació d'una pel·lícula amb qualsevol grau de fidelitat a una escriptura,

un guió il·lustrat proporciona una disposició visual d'esdeveniments tal com

han de ser vistos per l'objectiu de la càmera. En el procés de preparació del

guió il·lustrat, els detalls més tècnics i complicats en la feina d'una pel·lícula

poden ser descrits de manera eficient en el quadre (la imatge), o en l'anotació

al peu del mateix.

L'elaboració d'un guió il·lustrat està en funció directament proporcional amb

l'ús: en publicitat sovint és molt més general que el director i el productor

aportin qualitat amb el seu talent i enriqueixin la filmació, mentre que en

cinema és molt més tècnic i elaborat perquè serveixi de guia a cada membre

de l'equip de treball.
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També podem trobar guions il·lustrats plens de color o en blanc i negre, ple

de detalls o simplement traços que esbossen una idea de figures.
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Per a fer un guió il·lustrat, hi ha multitud de plantilles que podem utilitzar.

Vegem-ne alguns exemples:
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En l'annex�1, podem veure una opció de la iconografia utilitzada en els guions

il·lustrats per a representar la utilització de cada pla. Per exemple, zoom,

panoràmica a la dreta, etc.

En 3D la realització d'un guió il·lustrat és indispensable ja que com que partim

de zero, haurem de crear tot el que hagi de sortir en l'escena. Per tant, és molt

important tenir clar què és l'imprescindible perquè l'escena funcioni, i què

farà falta i què no, ja que si, per exemple, tenim una escena que ocorre en una

habitació, i només tenim plans curts dels personatges, podrem estalviar-nos

bastant modelatge de l'habitació, simplement modelant els fons en els quals

actuïn els nostres personatges. Aquesta solució ja serviria i així estalviarem

costos i temps.

Fixem-nos en els grans com Pixar o Dreamworks on, de la creació dels guions

il·lustrats, en fan tot un art.
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Guió il·lustrat a pàgina completa de la pel·lícula Up (Pixar Animation Studios)

Més endavant tornarem a insistir sobre aquest tema, però encara que ens fem

repetitius, és molt important destacar la realització d'un bon guió il·lustrat (és

igual si els dibuixos queden millor o pitjor). Simplement volem veure en una

primera impressió el que seria el nostre recorregut o la nostra escena en un

primer esbós. Per tant, dibuixem el que nosaltres creiem que seria l'escena, i

així ens fem aquesta primera idea d'on volem arribar. Sembla mentida, però el

simple fet de fer quatre dibuixos ens aporta una sèrie d'idees i de claredat sobre

el desenvolupament, que posteriorment ens ajudarà a l'hora de dur a terme

totes les fases, des del modelatge fins a l'animació.

També volem esmentar que és molt important trobar-nos amb uns amics i

ensenyar-los la idea, ells millor que ningú valoraran si l'escena funciona, i

veure les seves expressions serà un reflex fidel del que volem (o no) aconseguir.

3.2. Recorreguts interactius

Tal com comentem en la introducció del punt, hi ha un altre tipus de recor-

reguts virtuals en els quals no fa falta muntar cap guió il·lustrat ni cal que es

coneguin els tipus de plans que visionaran els espectadors.

En els recorreguts virtuals interactius podem veure qualsevol zona que desit-

gem o interactuar amb els elements de l'escenari, allunyar-nos, apropar-nos,

caminar o volar per l'escena de tal manera que el recorregut el fem al nostre

gust.

Per a desenvolupar aquest tipus d'experiència disposem d'algunes tecnologies

que ens permeten, més o menys, tenir una sensació més o menys creïble, i més

o menys interactiva, amb l'escena que estem recorrent.
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3.2.1. Tecnologies disponibles

Panoràmic 360

El que ens permet visualitzar un recorregut panoràmic 360 és experimentar la

sensació com si fóssim al mig d'una habitació i giréssim al voltant nostre per

veure tota la dimensió de l'habitació, fent un gir de 360 graus.

A aquest tipus de gir se l'anomena panorama 360 cilíndric, ja que el que la

tecnologia fa realment és mapar la imatge de l'entorn dins d'un cilindre, com

si tinguéssim una càmera al mig de l'habitació i féssim una fotografia contínua

de totes les parets, de tal manera que el final d'una és el principi d'una altra,

cosa que ens permet tenir una continuïtat infinita a l'hora de visualitzar-la.

Mapatge cilíndric

Una variació d'aquesta tecnologia és el panorama 360 esfèric, que fa el mapatge

en una esfera, en lloc de fer-lo en un cilindre. Aquest tipus és més adequat quan

també necessitem recórrer el sostre i el terra de l'escenari, ja que la continuïtat

a través de la navegació és més suau perquè es tracta d'una esfera.

Mapatge esfèric

Per a fer aquest tipus de preses, com hem pogut veure, ja sigui cilíndric o

esfèric, hi ha multitud de formats, ja que la filosofia sempre és la mateixa, tenir

una imatge o un conjunt d'imatges en què el final d'una part sigui el principi

d'una altra per a donar, d'aquesta manera, la sensació de continuïtat.
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Un dels més estesos és el QTVR (Quicktime Virtual Reality). Amb algun pro-

gramari de generació de panorames podem desar el fitxer en .mov panoràmic

i, posteriorment, visualitzar-lo amb el reproductor de Quicktime.

A continuació, veurem un exemple amb el 3dSMax, que disposa d'un mòdul

de generació i exportació de panorames.

VRML

El VRML (sigla de l'anglès virtual reality modeling language, que corresponen a

llenguatge per al modelatge de realitat virtual) és un format de fitxer norma-

litzat que té com a objectiu la representació d'escenes o objectes interactius

tridimensionals; dissenyats particularment per al seu ús en el Web.

El llenguatge VRML possibilita la descripció d'una escena composta per ob-

jectes 3D a partir de prototips basats en formes geomètriques bàsiques o

d'estructures en les quals s'especifiquen els vèrtexs i les arestes de cada polígon

tridimensional i el color de la seva superfície. Això ens permet navegar per

l'escena 3D experimentant amb els objectes que la componen.

El VRML també permet definir objectes 3D multimèdia, als quals es pot asso-

ciar un enllaç de manera que l'usuari pugui accedir a una pàgina web, imatges,

vídeos o un altre fitxer VRML d'Internet cada vegada que faci clic al compo-

nent gràfic en qüestió.

Escena en format VRML

El Consorci Web3D va ser creat per a desenvolupar aquest format. La seva

primera especificació va ser publicada el 1995; la versió actual funcionalment

completa és la VRML 97.

En el mercat hi ha molts programaris d'animació 3D, inclòs el 3dSMax, que

tenen suport per a crear i exportar escenes en VRML97, encara que la tecno-

logia ha quedat una mica en desús en favor de nous desenvolupaments ba-

sats en VRML i XML, com ara l'X3D–Extensible 3D. (http://www.web3d.org/

about/overview/)

http://www.web3d.org/about/overview/
http://www.web3d.org/about/overview/
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Taules virtuals

Gràcies als avenços de la tecnologia de visualització 3D, podem trobar el que

més aviat seriosa un perifèric de visualització que anomenem taules virtuals.

Gràcies a aquests elements, compostos normalment en les seves diverses con-

figuracions per unes ulleres estereoscòpiques i algun element tipus comanda-

ment o palanca de control (jostick), se'ns permet interactuar amb l'objecte o

escenari que estem veient i podem visualitzar els diferents elements que for-

men nostre escenari amb un grau bastant elevat de realisme 3D, explorant-ne

a més qualsevol detall.

Taula de treball interactiva de l'empresa BARCO

Entorn CAVE

Si recopiléssim totes les tecnologies anteriors, i afegíssim la variable de parets

de mida real i so envoltant, obtindríem el que denominem un entorn CAVE.

El CAVE, caracteritzat per la seva forma cúbica, està compost per cinc pantalles

fixes, tres de les quals estan disposades verticalment i les altres dues horitzon-

talment, al terra i al sostre.
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Les imatges es projecten a les cinc pantalles, amb la qual cosa els usuaris,

proveïts amb ulleres estereoscòpiques, experimenten una sensació d'immersió

total. Gràcies a projectors de gran potència s'obtenen imatges de gran llumi-

nositat.

La perspectiva de la imatge projectada es calcula en funció del desplaçament

dels usuaris, els moviments dels quals es detecten per mitjà d'una sèrie de

càmeres infraroges.

CAVE amb experiència interactiva virtual

Gràcies a aquesta tecnologia la immersió en l'escena és total, i el que ens per-

met és visualitzar a escala real el prototip / escena / element que desitgem

veure amb la finalitat, per exemple, de detectar problemes de muntatge, o fer

un test d'usuari amb qui poder verificar que el procés de fabricació és correcte.
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http://www.barco.com/en/productcategory/23

Òbviament els recursos necessaris per a muntar un sistema d'aquestes carac-

terístiques són bastant elevats.

http://www.barco.com/en/productcategory/23
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4. Tipus de càmeres

Una vegada hem vist la teoria necessària i les tecnologies disponibles per a ge-

nerar un recorregut virtual, ja sigui interactiu o no, ens centrarem en la mane-

ra com desenvolupar alguns d'aquests processos en un programari d'animació

3D.

El primer que utilitzarem són les càmeres, ja que gràcies a un bon control

d'aquestes podrem fer el nostre recorregut per l'escena. Per aquest motiu, és

important conèixer com funcionen i quines són les seves característiques.

En la majoria de paquets de programari 3D, i particularment en 3DSMax, dis-

posem de dos tipus de càmeres:

1) Càmeres objectiu

2) Càmeres lliures

Totes dues tenen els mateixos paràmetres de configuració, encara que el seu

comportament a l'hora de moure's en l'escena 3D és diferent.

Les càmeres amb objectiu són les més adequades per a representar posicions

fixes, ja que aquest pot direccionar-se a un punt determinat d'un element de

l'escena. D'altra banda, les càmeres lliures són les més apropiades per a animar

un recorregut, ja que únicament visualitzen l'àrea cap a on apunten i no poden

direccionar-se, tret que utilitzem les eines de rotació per a així fer un gir que

apunti a un altre element.
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Per a col·locar una càmera en l'escena, en el cas d'una càmera lliure, només es

necessita un clic per a seleccionar el tipus, i un altre clic per a posicionar-la

en l'escena.

En el cas de les càmeres objectius, seleccionem el tipus, i després fem dos clics,

un per posicionar el cos de la càmera, i el segon per indicar què hauria d'estar

visualitzant. Amb aquest tipus de càmera tenim un major control que en la

lliure, ja que gràcies al control d'objectiu podem apuntar al que volem que la

càmera visualitzi.
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Un truc per a posicionar una càmera objectiu en l'escena, si ja tenim una vista

de perspectiva que ens agrada i volem fer que la càmera tingui exactament

aquesta vista, és:

TIP�→ Seleccionar la vista perspectiva que volem i prémer CRTL + C, d'aquesta

manera es crea una nova càmera automàticament amb la posició i la vista que

tenim activa.

(Només funciona amb vistes axonomètriques, no amb vistes ortogonals.)
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4.1. Anatomia de la càmera 3D

Hi ha dos tipus de paràmetres a l'hora de configurar una càmera en 3D:

1)�Paràmetres�propis�de�la�càmera: aquests paràmetres són els típics de qual-

sevol càmera: lents, distància focal, traç confús de moviments o motion blur,

etc.

2)�Eines�de�navegació�amb�la�càmera: a través d'aquestes utilitats podem

corregir els paràmetres anteriors d'una manera interactiva i fàcil per a l'usuari

i visualitzar-lo en l'escena en temps real pel que fa al mode com afecta el que

estic veient a través de la càmera.

4.1.1. Paràmetres propis

Lens: configuració de la longitud focal de la càmera en mil·límetres.
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Més valor → menys obre.

Valors normals: de 15-25 mm (gran angular) a 135-200 mm (teleobjectiu).

Per mitjà de les opcions disposem de botons amb els valors més habituals:

15-20-24, etc.

15 mm i 35 mm

50 mm i 135 mm

FOV (camp de visió - field of view). El mateix paràmetre anterior però mesurat

en graus (obertura que desitgem visualitzar). Podem aplicar-lo tant en horit-

zontal com vertical i en diagonal. En l'apartat següent veurem com ajustar-lo

interactivament amb les eines de navegació de la càmera.

Orthografic�projection: quan s'activa veiem el visor com una vista ortogràfica,

en lloc de la vista estàndard de perspectiva.
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Vista ortogràfica

Vista càmera

Type: podem intercanviar el comportament per defecte d'una càmera, passant

de "càmera lliure" a "càmera objectiu" o al revés. Encara que si canviem el

tipus i la càmera està animada, perdrem les configuracions prèvies (presets) de

l'animació.



CC-BY-NC-ND • PID_00159293 35 Recorreguts virtuals

Show�cone: ens mostra el con (en realitat és una piràmide) definit pel camp

de visió d'una càmera. Sol apareix als visors que no són de tipus càmera.

Show�horizon: en activar-lo, mostra una línia negra representant el nivell de

l'horitzó.

Environment�Near�Range�/�Far�Range: des d'aquesta opció podem configurar

els rangs de proximitat i llunyania en els quals es veuran afectats els efectes

atmosfèrics. Per exemple, des d'on apareixeria la boira, i fins on podríem veure.

Near�Clip�/�Far�Clip: amb aquests paràmetres podem fer que la càmera només

visualitzi tot el que queda dins d'aquests rangs. Per exemple, tot el que hi ha

a des dels 5 m i fins als 15 m.
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Multi-pass�effect: gràcies a aquests controls podem assignar un efecte de pro-

funditat de camp o un efecte de desenfocament de moviment a la càmera. Quan es

generen a través del moviment de la càmera, aquests efectes generen desenfo-

cament quan es renderitza en múltiples passis, per la qual cosa s'incrementa

el temps de procés.

Depth of field (profunditat de camp)
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Motion Blur

Target�Distance: paràmetre aplicable només a la càmera objectiu el qual ens

indica la distància de la càmera a l'objectiu.

4.1.2. Navegació amb la càmera

Gràcies a aquestes eines podem posicionar la càmera on vulguem i visualitzar

allò que sigui rellevant per a l'espectador d'una manera totalment interactiva.

Dolly�camera: mou la càmera des de i cap al seu objectiu. Si ens passem la

càmera gira 180 graus. Si mantenim pressionada la icona, tenim tres opcions:

a) moure només la càmera; b) moure només l'objectiu; c) Moure'ls tots dos

alhora.
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Perspectiva: mou la càmera intentant mantenir el camp de visió original, la

qual cosa comporta que la perspectiva es deformi.

Roll: fa rodar la càmera sobre el seu eix de visió.

Field�of�Wiew: ajusta la quantitat d'escena que és visible en un visor. Aquest

efecte és similar en canviar les lents d'una càmera.

Truck: gràcies a aquesta opció podem moure la càmera en paral·lel al pla de

la vista de càmera que estem veient.
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En l'opció de Truck, també disposem d'una opció anomenada Walkthrough,

amb la qual podem navegar per l'escena com si es tractés d'un videojoc. Amb

les tecles WADS, podem anar endavant, enrere, esquerra, dreta, i amb el ratolí,

al mateix temps que ens movem, canviem l'objectiu del que desitgem veure.

Orbit: fa rodar la càmera sobre el seu objectiu o l'objectiu sobre la càmera,

segons l'opció seleccionada.

En aquesta opció també disposem de l'opció de Paning, amb la qual podem

posicionar on apunta la càmera movent-nos pel visor.
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5. Animació de càmeres a través d'un recorregut

Una vegada vist com utilitzar una càmera i les seves funcionalitats, en farem

l'animació a través d'un escenari.

Per a això disposem de diferents procediments: des de l'animació simple de

clau a clau, on diem en cada moment què i cap a on ha de mirar la càmera,

passant per l'ús de controladors que ens faciliten una mica la tasca perquè

ens donen la possibilitat d'utilitzar splines com a recorreguts i controladors

que observin sempre el mateix objecte per a així despreocupar-nos del procés

d'anar afegint claus, perquè la càmera vagi en correlació amb el moviment de

l'objecte en qüestió.

Fins, finalment, poder utilitzar l'assistent de recorregut, el qual ens permet

d'una manera interactiva i molt senzilla anar posicionant la càmera en cada

unitat de temps per a recórrer un entorn.

5.1. Animació clàssica key-to-key

L'animació key-to-key permet anar afegint fotogrames clau a l'animació, defi-

nint punts àncora on configurem una posició i configuració determinada de

càmera, la qual s'interpola fins a arribar al següent punt àncora.

Per a això s'utilitza l'eina d'AutoKey. Amb aquesta eina anem variant la posició

de la càmera sobre la línia de temps, de tal manera que es creïn els fotogrames

clau automàticament, en els temps i les posicions en què anem actualitzant

la configuració de la càmera. A més, també serveix per a tots els paràmetres

animables de la càmera: lens-FOV, etc.

5.1.1. Exemple d'aplicació

Disposem d'una escena en la qual tenim una càmera enfocant l'element prin-

cipal i el que volem fer és veure l'element principal des de diferents perspecti-

ves a través d'uns moviments de càmera. Per a aconseguir-ho, hem de variar

la posició i la configuració de visualització de la càmera a mesura que anem

avançant en el recorregut.
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1) El primer que farem és activar l'eina d'AutoKey. Seleccionem la càmera.

(Podem fer-ho al visor o fent clic en la H i des del menú de selecció). I fem

un clic a la icona de la clau (Set Keys), la qual afegeix un fotograma clau, en

el temps 0 de la nostra animació.

2) Seguidament, avancem la barra de temps al fotograma 25 i movem càmera

per a obtenir una altra perspectiva. En aquest cas una perspectiva lateral.

Ens fixem que s'ha creat automàticament un fotograma clau en la barra de

temps, la qual indica que en el fotograma 25 la càmera ha d'estar posicionada

en aquest nou lloc.

D'aquesta manera tan senzilla anem afegint fotogrames clau i noves posicions

a la càmera.

3) Fem un altre gir però, a més, ara a part de moure la càmera animarem també

el zoom.

a) Ens posicionem al fotograma 50.

b) Modifiquem la posició de la càmera a un altra de frontal–lateral, i actualit-

zem. Anem a la lent 135, ja que volem mostrar un detall de l'element.
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Si reproduïm l'animació, veiem com la càmera es desplaça als llocs que hem

prefixat; a més, podem observar com els valors de lents es van actualitzant a

mesura que avancem en la línia temporal.

Fixem-nos que en el fotograma 0 el paràmetre "lents" de la càmera era al valor

per defecte, i en el fotograma 50 és a 135. Aquest no és exactament l'efecte

que desitgem ja que el moviment desitjat és que el zoom només el faci a partir

del fotograma 25 i fins al fotograma 50, cosa que ens indica que hem d'afegir

un nou fotograma clau en el fotograma 25. Indicant que desitgem mantenir el

mateix valor de zoom (paràmetre Lens) fins al 25 i després, ara sí, fer el zoom.

1) Anem al fotograma 0, veiem el valor de Lens.

2) Anem al fotograma 25, i introduïm el mateix valor del fotograma 0.

3) Finalment fem clic a AutoKey per apagar l'eina.

D'aquesta manera fixem el valor des del 0 al 25, i a partir del 25 fins al foto-

grama 50 fem el zoom.
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5.2. Animació amb controladors

L'animació de recorreguts a través de controladors ens proporciona unes eines

molt útils a l'hora de posicionar una càmera o de fer que observi un determinat

objecte.

Disposem de diversos mètodes que utilitzen els esmentats controladors, ja si-

gui de manera única o conjunta i, pel que veiem, obtenim un ventall de pos-

sibilitats gràcies a la versatilitat de les eines.

Podem moure la càmera a través d'un recorregut preestablert amb una línia,

utilitzar un controlador perquè la càmera segueixi sempre un objecte, o bé

tenir objectes ajudants (dummis) que ens afegeixen un grau de llibertat a l'hora

de canviar la visualització d'un element a un altre.

Vegem quins controladors hi ha, i també les tècniques que podem utilitzar i,

posteriorment, veurem un exemple complet de la seva utilització.

5.2.1. Moure una càmera a través d'un recorregut (Path
constraint) – Ajudants (Dummies)

És molt comú, sobretot en entorns arquitectònics, disposar d'una càmera que

segueixi un recorregut. També és freqüent, per exemple en una volta en una

muntanya russa i tot el que impliqui un moviment continu de l'acció que

desitgem visualitzar.
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Path�constraint

Aquest controlador ens permet assignar una càmera al recorregut que con-

formaria una línia qualsevol, per la qual cosa aquesta càmera seguiria la línia

durant el temps que dura la nostra animació.

Si una càmera ha d'estar fixa o tancada lleugerament respecte de la seva verti-

cal (com si tinguéssim una càmera en una vagoneta d'una muntanya russa),

normalment utilitzem una càmera lliure (free camera). Assignem el path cons-

traint directament a l'objecte. La càmera segueix el recorregut, i podem ajustar

el punt de vista, animant la lent de la càmera per a oferir panoràmiques o fent

una transformació de rotació. L'efecte és similar a gravar amb una càmera de

mà.
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Utilitzar�ajudants�(dummies)

(Un ajudant o dummy és un element de suport que no existeix, no s'il·lumina

i no surt quan renderitzem. Serveix normalment per a ajudar-nos a vincular

o a posicionar objectes.)

Per a utilitzar una càmera objectiu es vinculen la càmera i el seu objectiu a

l'objecte ajudant (dummy), i posteriorment assignem el controlador de recor-

regut (Path constraint) a l'ajudant, en lloc d'assignar-lo a la càmera. Podríem

comparar-ho a muntar una càmera en un trípode o en una plataforma mòbil

(dolly). D'aquesta manera és fàcil separar els recorreguts de la càmera i del seu

objectiu.

5.2.2. Seguir un objecte en moviment (LookAt)

Per a continuar el recorregut d'un objecte amb la càmera automàticament,

podem utilitzar el controlador de Look At constraint.

Aquest controlador permet reemplaçar l'objectiu d'una càmera per un objecte.

Si la càmera és una càmera objectiu es desusa l'objectiu original.

Si la càmera és una càmera lliure, efectivament, passa a ser una càmera objec-

tiu, i mentre duri l'efecte del Look At constraint, la càmera no pot rotar en els

seus eixos locals X i Y.

Una alternativa al controlador LookAt, és fer un vincle entre l'objectiu de la

càmera i l'objecte en moviment.
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Exemple d'aplicació

Vegem-ne un exemple complet, en el qual utilitzarem totes les opcions.

Ens han encarregat muntar una imatge de marca d'un nou canal de televisió

AutoTV, dedicat al món de l'automobilisme. I se'ns ha ocorregut representar

una cursa de dos cotxes en un circuit. Hi ha avançaments, frenades, canvis de

perspectiva, zooms, etc. i un guanyador. Al final es veu que la forma del circuit

és el logotip del nou canal.
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És molt important, molt important, molt important, i ho escrivim tres vegades

expressament, abans de modelar, animar, il·luminar res, hem de tenir molt clar

quines escenes volem mostrar; quina serà la finalitat de la història que volem

explicar, podrem utilitzar tots els plans que volem? Quedaran bé? Quant temps

costarà fer aquest pla? Aporta alguna cosa a l'escena, o és millor explicar-ho

d'una altra manera? Aquestes i altres preguntes són essencials i una manera de

fer-nos més fàcil la vida és utilitzar el guió il·lustrat. És igual si sabem dibuixar o

no, podem simular-ho tot amb capses i cercles, però almenys tindrem una idea

a priori sobre què és el que volem ensenyar i quins seran els plans necessaris

per a explicar la nostra història.

Tornem a l'exemple. Tal com hem comentat, la història és una cursa de dos

cotxes competint, i a causa del temps de la marca no pot durar gaire, per la qual

cosa optem per anar directament al gra. Comença l'acció mostrant un primer

pla d'una roda a tota velocitat, seguida d'una altra roda, una altra imatge ja

d'un pla mitjà d'un cotxe seguit per un altre, per al qual ràpidament s'obre

un pla general i veiem la rivalitat entre els dos cotxes, veiem una patinada i

una frenada, i com els cotxes entren a les corbes, continuem obrint un pla

panoràmic el qual gairebé es converteix en un pla zenital, amb la sorpresa que

els cotxes estan corrent sobre el logotip de la cadena.

Un possible guió il·lustrat d'aquest recorregut és el següent:
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Bé, una vegada, ja tenim el guió diferenciarem els plans i explicarem a grans

trets com i què utilitzaríem per a recrear el recorregut.

1) Pla de les rodes a tota velocitat, posem la càmera a la roda i fem que giri;

no fa falta que es mogui del lloc, si afegim en postproducció una mica de

desenfocament donarà la sensació que va a molta velocitat.

2) Pla mitjà d'un cotxe seguit per un altre i patinada en la corba. Per a aquest

recorregut utilitzarem quatre línies: una per a cada cotxe i una per a l'ajudant

intermedi, i una línia més, molt semblant a les anteriors, per a la càmera. Una

càmera objectiu, i tres ajudants, un per a cada cotxe, i un altre en mig per a

moure'l amb la càmera.

El que farem serà fer que els ajudants recorrin les línies i els cotxes estiguin

vinculats als ajudants perquè tinguin el mateix moviment però amb la llibertat

de moure'ls on vulguem.

La càmera recorrerà l'altra línia i estarà mirant sempre el tercer ajudant que

farem avançar o frenar segons vulguem que visualitzi un cotxe o un altre.

El final de la forma de la línia de la càmera serà en vertical cap a dalt i gràcies a

aquesta forma la càmera mostrarà tot el logotip amb els dos cotxes en petitó.

Anem per parts:
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1) Disposem dels cotxes, i el logotip. (Podeu utilitzar caixes i un pla si no voleu

modelar-lo o descarregar-lo de qualsevol pàgina web de models gratis.)

Línies

2) Creem una línia que recorri tot el circuit i en una de les corbes li fem una

ondulació per a recrear la frenada.

3) Amb l'eina d'escalar, i la tecla de majúscules pressionada fem una còpia de

la línia, disminuint-la per a fer el recorregut del cotxe interior.



CC-BY-NC-ND • PID_00159293 50 Recorreguts virtuals

4) Amb el mateix procediment, fem una tercera línia entre la interior i

l'exterior que serà on anirà col·locat l'ajudant per al control de visualització

de la càmera.

5) I per finalitzar, podem crear una altra línia semblant en recorregut a la línia

exterior, però una mica desplaçada perquè així els moviments de la càmera

no siguin iguals que els dels cotxes. A més, finalitzem la línia amb un tros de

línia cap a l'eix Z.

Vista Top i vista perspectiva

Dummies

6) Creem tres ajudants en l'escena (pestanya Create/Helpers),
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i els assignem els controladors següents:

a) Seleccionem l'ajudant, anem a la pestanya Motion, i en l'apartat de Parame-

ters, seleccionem Position i fem clic a la icona Assign Controller, i seleccionem

Path constraint de la llista que apareix.

Veiem que el menú canvia els seus paràmetres, i ara apareix una opció d'Add

Path, fem clic, i li indiquem quina línia volem que utilitzi per a generar el seu

nou recorregut de moviment.



CC-BY-NC-ND • PID_00159293 52 Recorreguts virtuals

Fem aquest procediment per als tres ajudants, i cada vegada seleccionem una

línia diferent.

En aquest moment, premem Play i veiem com els tres ajudants es mouen més

o menys alhora a través de les línies seleccionades.

Cotxes
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7) Ara ens falta vincular els cotxes a la línia exterior i interior, per a la qual

cosa cal utilitzar els ajudants que hem creat i que han estat controlats pel Path

Constraint. D'aquesta manera, el moviment principal dels cotxes serà seguir

l'ajudant, però amb l'avantatge que podem situar el cotxe en la posició d'inici

que vulguem.

Per a això, seleccionem un cotxe i fem clic a la icona de vincular, i seleccionem

l'ajudant interior. Així, el moviment de cotxe queda vinculat al seu ajudant.

Arrosseguem i deixem anar del cotxe a l'ajudant.

Fem el mateix procés però amb l'ajudant i el cotxe exterior.

Si fem Play en l'animació, podem veure al visor Top, que els cotxes es mouen

amb els ajudants, i l'ajudant fa el recorregut de la línia que el controla.

Càmeres

8) Bé, ens queda la part més complicada, la col·locació de la càmera.

Per a fer aquest procés primer controlarem el moviment de la càmera amb la

línia de la càmera creada en l'apartat anterior, i li assignarem el controlador

de Path Constraint, tal com hem vist també en el punt anterior.
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5.2.3. Seguir un objecte en moviment (LookAt)

Exemple d'aplicació

Seguidament, en l'apartat següent utilitzarem el Look At de la càmera perquè

apunti sempre a l'ajudant intermedi entre els dos cotxe. Per a aconseguir-ho,

farem clic a la icona de pick Target, i sobre l'ajudant intermedi.

En aquest moment, hauríem de veure com la càmera es mou sobre la línia

seguint un recorregut aproximat al circuit, i sempre apunta a l'ajudant entre

els cotxes.
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Si animem el paràmetre %along path del controlador de Path Constraint de

l'ajudant intermedi, i l'avancem o el frenem, aconseguirem encara un efecte

major de velocitat i caos en la filmació.

Finalment, una vegada que ja tenim els moviments, ens quedaria decidir els

plans. En aquest exemple comencem amb un pla mitjà dels cotxes, i anem

obrint a un pla general, i per a captar el moment de la patinada a mesura que

avança l'acció anem obrint més i més el pla fins que sigui un panoràmic en el

qual veiem tota la dimensió del logotip.

Com que tots els paràmetres de la càmera són configurables, simplement anem

canviant els valors de la lent a mesura que avança el recorregut, tal com faríem

en l'animació key-to-key descrita anteriorment.

Finalment ens quedaria una cosa així.
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5.2.4. Animació amb l'assistent de recorregut

L'assistent de recorregut és una eina que ens permet, d'una manera molt senzi-

lla, fer una animació d'un recorregut virtual amb una càmera utilitzant només

una línia que defineixi el recorregut que ha de recórrer la càmera esmentada.

A través de les seves opcions podrem moure la càmera, fer zoom, girar a

l'esquerra i a la dreta, inclinar-la, etc. per a definir d'aquesta manera la millor

configuració en cada moment de l'animació.

Vegem-ne els paràmetres:

• Create�New�Camera: ens permet crear una nova càmera en l'escena, i es

pot escollir entre càmera lliure o objectiva.

• Set�Viewport�Camera: aquesta opció ens permet seleccionar la vista de la

càmera creada anteriorment al visor que tinguem actiu.
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• Pick�Path: amb aquesta opció podem seleccionar la línia que representarà

el nostre recorregut virtual.

• Eye�Level: tal com el nom indica, marca l'altura a què volem posicionar

la càmera.

• Render�preview: fent clic en aquest botó ens renderitza prèviament el que

veurem amb la càmera.

• Turn�Head�(Left/Right): fent lliscar la barra a l'esquerra o a la dreta podem

observar com la càmera gira sobre si mateixa d'esquerra a dreta.

• Head�Tilt�Angle: el comportament és el mateix que en el cas anterior però

en lloc d'esquerra a dreta, de dalt a baix.

• Reset�Eyes�Level: reinicia el nivell d'altura del paràmetre Eyes level.

• Remove�all�head�animation: reinicia l'animació sencera.

• Field�of�View: camp de visió de la càmera (és el mateix paràmetre que en

l'apartat d'anatomia de la càmera).

• Target� Distance: distància a l'objectiu (és el mateix paràmetre que en

l'apartat d'anatomia de la càmera).

• Constant�Speed: en activar-se la casella de selecció (checkbox), la càmera no

té en compte les acceleracions i desacceleracions o si la línia de recorregut

té ondulacions en la seva forma.

• Follow�path: en activar-se la càmera segueix la tangent de la línia de re-

corregut a l'hora de fer-hi el desplaçament.

Exemple d'aplicació

Vegem un exemple:

Una empresa immobiliària vol vendre una nova promoció de pisos que cons-

truirà. I ens han demanat que fem un recorregut virtual per una maqueta en

3D d'una de les seves cases.

De moment tenim tot el modelatge, la il·luminació i la textura a punt, i ens

demanen una petita presentació dels diferents ambients de la casa per a mos-

trar-los als clients.
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Per a dur a terme la part del projecte esmentada, utilitzarem l'assistent de re-

corregut.

1) Crearem una línia que recorri tota la casa.

2) Posteriorment, animarem la càmera amb els paràmetres de l'assistent per a

mostrar diferents angles i plans.

Bé, comencem:

1) Disposem de la geometria de la casa, i creem una línia que recorri totes les

estances de la casa. Normalment, utilitzarem angles oberts en la línia per a

obtenir moviments suaus i no marejar l'observador.



CC-BY-NC-ND • PID_00159293 59 Recorreguts virtuals

2) Una vegada fet això, obrim l'assistent de recorregut: Menu Animation/

WalckThrough Assistant.

3) Fem clic a l'opció Create New Camera, amb la qual ens crea una nova càmera

en l'escena.

4) Seleccionem un visor que no estiguem utilitzant, i fem clic a l'opció Set

viewport to Camera. Així, disposarem de la vista de càmera al visor que hem

seleccionat.

5) Fem clic a l'opció Pick Path, i seleccionem la línia creada anteriorment.
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També girem una mica la càmera perquè segueixi la línia en perpendicular al

seu recorregut.
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Ara ja estem llestos per a començar a fer l'animació.

Ens fixem que quan hem seleccionat la línia de recorregut, la càmera s'ha mo-

gut al principi d'aquesta línia i, automàticament, s'ha generat una animació

de la durada de la línia de temps en la qual, amb els valors per defecte, el fo-

tograma 0 és el començament de l'animació, i la càmera és a l'inici de línia,

i el fotograma 100 és el final d'animació. La càmera haurà recorregut tota la

seva longitud i estarà al final de la mateixa.

Truc: en el supòsit que vulguem invertir el recorregut de la càmera hem de

saber que el punt d'inici de la càmera sobre la línia és on l'esmentada línia té

el vèrtex 0, o vèrtex principal, normalment vist com un rectangle groc (també

podem fer clic al Show numbers per a veure el nombre dels vèrtexs).

Per a canviar el vèrtex esmentat a l'últim, i així fer que el recorregut de la

càmera sigui invers, hem d'editar l'spline, entrar en mode de selecció de vèrtex,

seleccionar l'últim vèrtex de la línia i fer clic a l'opció Make first.
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Bé, el procés per a fer l'animació és molt senzill.

1) Activem l'opció AutoKey, de la barra inferior, per anar afegint fotogrames

clau a l'animació.

2) Ens desplacem en el temps, per exemple 20 fotogrames, i fem un gir a

l'esquerra amb l'opció Turn Head/Left.

3) Avancem 20 fotogrames més, i fem un gir al centre, movent una altra vegada

l'slider cap a la part central.

4) Avancem 20 fotogrames més, i fem un primer pla d'algun objecte de

l'escena, tancant el pla amb l'opció de Field of View, cap a un valor de 12.

5) Avancem 20 fotogrames més, tornem a obrir el pla, amb els valors anteriors.

6) Finalment, reproduïm l'animació amb el botó de play, i veiem un previ al

visor actiu de càmera.
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Obtenim el resultat següent:

Fotograma 1 i fotograma 10

Fotograma 20 i fotograma 30

Fotograma 40 i fotograma 50
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6. Creació d'un panorama 360

En aquest apartat veurem com podem crear un recorregut virtual interactiu a

través de la tecnologia de panorama 360 explicada anteriorment.

Gràcies al 3DSMax disposem d'unes utilitats que permeten generar aquest ti-

pus de format i així facilitar a l'usuari una experiència interactiva.

Tal com ja s'ha esmentat en l'apartat de teoria, aquesta tecnologia permet fer

un recorregut en 360 graus des d'un punt central, com podria ser una habita-

ció, a més de fer zoom cap a determinades zones de l'escena per tal d'apreciar

amb més detall els objectes que hi apareixen.

Aquí ja no hi ha guió il·lustrat, ni tipus de pla, ja que és l'usuari qui dirigeix la

navegació de la càmera, encara que sí que podem optimitzar l'efecte de gran-

diositat de la visita amb alguns trucs.

El primer que hem de fer és disposar d'una geometria que s'adeqüi a les nostres

necessitats. Un exemple és el cas d'un menjador, on volem mostrar tots els

detalls i navegar-hi lliurement.
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1) Creem una càmera lliure que enfoqui una de les parets amb una lent

d'aproximadament un gran angular, al voltant dels 20 mm; això ens permetrà

optimitzar l'espai de visualització de l'espectador.

2) Canviem un visor a vista de càmera.

3) Seguidament, la col·loquem a una altura una mica per sobre del terra i

inclinada una mica cap a dalt, això farà que l'efecte sigui de grandiositat de

l'habitació.

4) Quan ja hem col·locat la càmera, fem una rotació de 360 graus sobre l'eix

Z de la càmera al visor Top per assegurar-nos que tot l'escenari queda dins del

rang de visió i que la renderització panoràmica que generarem serà correcta.

(Mentre fer rodar en el Top, visualitzem en la vista de càmera.)

Vista Top i vista lateral

5) Finalment, obrim el menú Rendering/Panorama Exporter. Aquesta acció ens

obrirà el la pestanya d'utilitats, i fem clic al botó de Render.

6) Apareixerà una finestra flotant on podem indicar, entre altres paràmetres,

la dimensió de la imatge panoràmica. (Com més gran sigui la imatge, més

definició obtindrem a l'hora de navegar i fer zoom als objectes).
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7) Seleccionem 1536 × 768, i fem clic a Render.

8) Ens demanarà un nom per a la imatge resultant. Introduïm Test.jpg.

9) A continuació es calcula la imatge i apareix el visor de panorames amb la

imatge carregada. Aquí podem navegar lliurement per l'escena.

Visor de panorames 360 (s'activa quan acaba el render).
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Navegació�pel�visor�de�panorames�amb�el�ratolí:

• Botó�esquerre: mantenir premut i arrossegar per a navegació lliure.

• Botó�central: mantenir premut i arrossegar per a zoom sobre objectes.

• Botó�dret: mantenir premut i arrossegar per a girar a la dreta/esquerra.

També podem accedir al visor de panorames a través de l'opció Viewer de la

pestanya d'utilitats.

Finalment podem exportar el panorama creat a diferents tipus d'imatge

panoràmica: esfèrica, cilíndrica o a format Quicktime VR (com s'ha explicat

en l'apartat anterior de teoria).
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7. Renderització de diferents càmeres (batch render)

A l'hora de renderitzar amb múltiples càmeres un mateix pla podem fer-ne la

renderització una a una, canviant i configurant per a cada càmera els paràme-

tres específics de sortida de fitxer i, per tant, hem de comprovar la renderitza-

ció de cada càmera amb què hem treballat.

O podem utilitzar una eina que té el 3dSMAX denominada Batch Render, que

ens permet fer el que seria una renderització desatesa de tal manera que els

paràmetres de les escenes, les càmeres i els tipus de fitxer de sortida, es confi-

guren prèviament, i es renderitzen en una cua.

Finalment obtenim d'un sol cop tots els plans necessaris i ja només fa falta

fer-ne el muntatge en un programa d'edició de vídeo. Encara que si ajustem

bé els temps, el procés seria gairebé tan simple com carregar els trossos, posar

el so i extreure el vídeo final, ja que si els talls estan ben definits en l'animació

del 3dSMax, podrem optimitzar tot l'espai d'emmagatzemament i procés, de

cara al muntatge final.

Vegem les opcions més interessants d'aquesta eina:

Hi podem accedir a través del menú de Render/Batch Render. L'obrim, i ens

trobem amb una finestra amb diferents paràmetres.
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• Add: amb aquesta opció afegim una vista a processar a la cua de renderit-

zació.

• Override�Preset: podem redefinir l'inici/final de la longitud de l'escena,

i també la mida de la renderització, si no està prèviament configurat en

l'estat (state) de l'escena.

• Name: nom interpretatiu de l'escena objecte de renderització.

• Output�Path: carpeta i tipus de format on es guardarà el fitxer resultant.

• Camera: amb aquesta opció seleccionem la càmera que volem renderitzar

de l'escena.

• Scene�State: ens permet carregar un estat específic de l'escena.

Un scene state és com una fotografia de l'escena en un determinat moment

en el qual podem guardar molts paràmetres per a poder tornar a aquest estat

anterior en un futur. Entre els molts paràmetres que podem guardar d'aquesta

"foto" trobem: propietats dels llums, transformacions, propietats i transforma-

cions de les càmeres, materials, entorns, etc. Per exemple, en una d'aquestes

fotografies podríem tenir una il·luminació determinada i tenir activats uns

llums determinats, i en una altra foto un altre tipus d'il·luminació diferent,

però sempre utilitzant la mateixa escena, i després amb el batch render podríem

utilitzar un estat o un altre depenent de les nostres necessitats.

Per a generar un scene state: Menu�Tools/Manage�Scene�States, el qual ens

permet afegir, modificar i eliminar estats.
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• Preset: aquesta opció ens permet carregar una configuració predetermina-

da de renderització a fi d'utilitzar, per exemple, més qualitat a l'hora de

renderitzar una escena o utilitzar un altre motor de renderització com a

mental ray.

Vegem com utilitzar-lo.

7.1. Exemple d'aplicació

Imaginem que tenim una escena en la qual hi ha dos personatges que "es

baten al sol", i necessitem fer un pla contra pla. En cinema, normalment es

col·loquen dues càmeres, es filmen els dos personatges i finalment es fa el

muntatge, tallant els trossos en els quals cada personatge interpreta l'escena.

Òbviament aquest format gasta material, temps i procés de muntatge.

Però gràcies al 3D i al batch render podem fer el següent: disposem d'una càme-

ra per a cada personatge, i el premuntatge, el fem amb el batch render, ja que

podem especificar el que durarà l'escena en l'àmbit de fotograma. D'aquesta

manera, estalviem en temps de procés per al muntatge posterior i també

en cost d'emmagatzemament, ja que quan treballem en produccions mitja-

nes o grans el fet de tenir fotogrames de més, gairebé sempre repercuteix en

l'emmagatzemament.

Normalment, podem incloure uns quants fotogrames de més en l'inici o el

final de cada tall de l'escena, per si posteriorment al muntador li fes falta temps

d'actuació. Si ja pactem prèviament que deixarem una cua específica davant

i darrere de cada renderització, les eines de muntatge donen les opcions de

retallar la cua davant i darrere automàticament, i això no serà un problema

per al muntador en el cas que li sobrin fotogrames.

El que no fa falta renderitzar és tot el temps en què està actuant l'altre perso-

natge perquè l'acció estarà fixada en ell i, tal com hem esmentat abans, ens

estalviarem costos de procés i emmagatzemament.

Vegem com fer-ho:

1) Col·loquem dues càmeres amb pla mig per a cada personatge.

2) Fem les animacions de cada personatge en els temps corresponents, segons

el nostre guió il·lustrat, prèviament definit.

Una vegada veiem (en visor) que tot funciona.

3) En cas d'utilitzar sol un tipus d'il·luminació, fem un únic Scene State, a

través del menú Tools/Manage Scene State/Add i li assignem un nom.
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4) Obrim el Batch Render (menú Render/Batch Render), i fem clic al botó Add.

5) Li indiquem el temps d'inici i final 0 i 20 i mides per defecte.

6) Indiquem un nom, per exemple c1, c2... (representatiu de les càmeres).

7) Indiquem el format, jpg, i un nom, A.

8) Seleccionem la càmera 1.

9)�Scene state creat anteriorment.

10) I una preset de render 3dsmax.scanline.noadvanced.lightinhg.draft, aques-

ta preset ens permet generar una renderització ràpida, i amb una qualitat mí-

nima per a poder veure com queda el tall.

11) Tornem a fer el mateix procés amb la càmera 2 però canviant els paràmetres

d'inici i final de 21 i 40.

12) I indiquem en l'Output path el format jpg i nom B.

13) Els altres paràmetres igual que en l'apartat anterior.

14) Finalment fem clic a render, i obtindrem dues seqüències, AXXX.jpg (on

XXX és la numeració amb els números de fotograma), i BXXX.jpg, els indica-

dors de cada càmera.
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Annex 1
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