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1 .  I N T R O D U C C I Ó  
 

 

El treball de recerca que he estat desenvolupant durant el període final del primer curs de batxillerat i 

el primer terç de segon, ha tingut com a objectiu l’aprenentatge autodidàctic de producció d’imatges 

3D generades amb ordinador utilitzant un programa de realització tridimensional, 3D Studio Max. 

 

La raó per la qual he escollit aquest tema és que, en un futur, quan acabi el batxillerat, vull estudiar 

disseny multimèdia, uns estudis dedicats plenament a la producció d’imatge digital i dels quals les 

construccions 3D n’és una de les eines més importants. D’aquesta manera, aquest treball per mi ha 

constituït les primeres experiències i aprenentatges d’aquesta tècnica que m’agradaria, algun dia, 

poder dominar amb fluïdesa i aplicar a la meva professió. 

 

L’any passat, en el primer moment en què es va plantejar la tria de tema i tutor, tenia molt clar el què 

i el per a què; volia realitzar un treball sobre els gràfics 3D i arribar a desenvolupar-ne creacions 

pròpies. El com era la incògnita que quedava per resoldre. La meva tasca, doncs, durant el que 

restava de curs, va ser una primera recerca d’informació general per veure amb perspectiva les 

possibilitats que m’oferia la matèria. Així, en la següent reunió amb la tutora, semblava que el 

projecte començava a acotar-se. La meva decisió va ser la de centrar-me en una única aplicació 3D i 

instruir-m’hi al màxim possible per, posteriorment, confeccionar una memòria escrita on és presentés 

el programa, es recopilessin els coneixements adquirits i es mostressin les conclusions de la 

investigació, és a dir, les meves primeres creacions. 

 

Durant la primera part de les vacances d’estiu, el següent pas de la recerca va ser la tria del programa 

que s’havia de convertir en l’eix central del meu treball. Això, implicar, entre altres coses, que em 

dediqués a la experimentació amb varies aplicacions de considerable renom en l’àmbit professional. 

Derivada d’aquest primer apropament pràctic al tema, la meva opció definitiva va ser 3D Studio Max i, 

a partir d’aleshores, vaig iniciar la investigació major pròpiament dita. La resta de l’estiu, la meva 

llibertat fora del marc laboral la va ocupar la lectura de llibres i contingut web i el contacte via fòrum 

amb persones enteses en 3D Studio per aconseguir aquest domini bàsic del programa.  

 

Finalment, arribats al segon curs de batxillerat, quan se’ns comença a parlar amb més rellevància i 

propietat del treball de recerca, vaig emprendre la organització de la informació processada durant les 

vacances per a elaborar un guió final que estructurés de forma organitzada el treball. Aquest guió 

quasi bé definitiu, després d’una reunió de valoració i validació amb la tutora, va ser el pilar 

fonamental que em va orientar en la redacció del document que es presenta a continuació, elaborat 

durant les vacances de Nadal i les primeres setmanes de Gener.  És aleshores, quan el dono per 

acabat amb els últims retocs de correcció i presentació. 
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La estructura amb la que he ordenat el treball l’he dissenyat assegurant la màxima cohesió de termes 

i conceptes, amb l’objectiu d’aconseguir facilitat de comprensió per al lector, ja que, com he dit abans, 

el tema que he desenvolupat pot expressar-se de moltes maneres i donar peu a les confusions. 

 

Després d’iniciar amb aquesta introducció, en el segon apartat del treball faig una definició general del 

que són les imatges creades per ordinador o CGI mitjançant una petita introducció històrica. 

Seguidament, explico quin lloc tenen els gràfics 3D dintre d’aquest terme i, en l’última part d’aquesta 

secció, detallo quines són les eines que cal tenir presents per a realitzar una construcció 3D. 

 

En el tercer apartat descric 3D Studio Max, en faig una introducció comentant les seves prestacions i 

avantatges respecte altres programes i una breu aproximació a la seva història. A més a més, per a 

fer més entenedors els conceptes que s’expliquen en seccions posteriors, faig una descripció de 

l’entorn de treball del programa explicant-ne la seva distribució i el mètode general que s’aplica en tot 

projecte de Max. 

 

La secció número quatre, constitueix la part més densa del treball i és, potser, la peça més important 

de la meva investigació. En aquesta part faig una extensa explicació de les funcions bàsiques de 3D 

Studio Max, en definitiva les operacions fonamentals que es fan servir constantment en tota creació 

de renders 3D. Les instruccions que hi dono les he formulat no només basant-me en les fonts 

d’informació que he consultat, sinó també en l’experiència personal treballant amb el programa, 

posant l’accent en els aspectes que m’han semblat més rellevants davant d’altres que he preferit 

ometre per simplificar la complexitat de l’aplicació. 

 

Després d’explicar els fonaments de 3D Studio Max, la secció número cinc, que considero la conclusió 

pràctica del treball, la dedico a exposar uns quants dels projectes que he realitzat amb el programa i 

en desglosso els elements que hi intervenen. En la sisena i darrera secció, reflexiono sobre els 

resultats que he obtingut amb la investigació i experimentació dels últims mesos en motiu d’aquest 

treball de recerca.  

 

Per tal de no prolongar més aquest monòleg introductiu, dono pas al cos del meu treball agraint: 

d’una banda a les professores Empar Rodon i Paloma Baldasano, per la seva ajuda i col·laboració. 
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2 .  A P R O X I M A C I Ó  A L S  G R À F I C S  3 D   
 

2.1 CGI 
 

D’ençà de l’aparició de les primeres computadores i durant la gran revolució que aquestes han dut, la 

producció d’imatges mitjançant sistemes informàtics ha estat una de les fites més importants en molts 

aspectes; uns amb una finalitat més artística i d’altres amb un objectiu més tècnic. 

 

El terme CGI (computer-generated imagery) o 

infografia digital fa referència a totes aquelles 

imatges creades amb ordinador sense partir 

directament de cap model pres de la realitat 

(fotografia o vídeo) i que intenten imitar el món 

tridimensional mitjançant càlculs sobre el 

comportament dels volums, la perspectiva, les llums i 

les ombres, les textures, l’atmosfera, etc.  

 

En l’actualitat es poden trobar imatges generades 

amb ordinador en una gran varietat d’àmbits, des de 

projectes arquitectònics fins a vídeojocs,  però, en un 

inici, els CGIs tenien un ús pràcticament 

cinematogràfic.  

 

De fet, les primeres aplicacions d’aquesta tècnica de realització es van donar justament en el cinema 

dels anys 70 del segle XX, amb petites intervencions d’efectes especials. Van ser remarcables 

d’aquesta dècada la pel·lícula Westworld (1973) i la 

seva seqüela, Futureworld (1976), on es van fer 

servir CGIs per representar un rostre robòtic en 

determinades escenes. Fou notòria també la 

intervenció que es va fer a Star Wars (1977) per 

recrear uns mapes tridimensionals de l’estrella de la 

mort, ja que va ser una de les primeres produccions 

en utilitzar dibuix per vectors. 

 

La dècada dels 80 suposà una etapa en la qual es 

començà a apostar fortament per les tècniques de computadora en pel·lícules com Tron (1982) i The 

Last Starfighter (1984) malgrat que aquestes inversions van resultar en pèrdues econòmiques pel poc 

èxit d’ambdues produccions. Aquest fet va causar que molts directors de cinema decidissin allunyar-se 

de la manipulació digital. No es recuperà el CGI fins l’any 1989 quan la pel·lícula de ciència ficció The 

Abyss fou premiada amb un oscar als millors efectes especials, dels quals destacava una criatura 

marina creada completament per ordinador.  
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És a partir d’aquest punt quan la tècnica digital 

començà a superposar-se als sistemes d’animació 

tradicional. Veiem aquesta etapa de transició sobretot 

als darrers anys del segle XX, quan ja s’integren 

completament efectes tridimensionals amb escenes 

d’acció real, en pel·lícules com Terminator 2 (1991), 

Jurassic Park (1993) i Forrest Gump (1994). Aquest 

pas dels sistemes d’òptica tradicional a les tècniques 

digitals suposa tot un canvi revolucionari per la 

indústria cinematogràfica i porta a que es duguin a 

terme projectes més ambiciosos. 

 

Un d’aquests projectes pioners fou la sèrie infantil de televisió 

canadenca, ReBoot (1994), la primera producció realitzada en 

la seva totalitat amb animació digital. Aquest salt tant 

important es porta al cinema amb la pel·lícula Toy Story (1995) 

desenvolupada en conjunt entre The Walt Disney Company i els 

estudis d’animació Pixar.  

 

Els progressos que s’han dut a terme des d’aquest moment i 

fins a l’actualitat han estat enormes, des de la construcció 

d’efectes visuals complexos com expressions facials en la 

producció d’Square Pictures, Final Fantasy: The Spirits Within 

(2001), fins a la captura de moviment fotorealista per a The 

Lord of The Rings: The Two Towers (2002) en el famós 

personatge Gollum. És tal la popularitat dels CGIs, que, en 

l’actualitat, pràcticament qualsevol producció cinematogràfica 

que requereixi d’efectes especials integra en el seu repertori 

fotogrames manipulats amb ordinador.  

 

Gràcies a aquest gran èxit en el món del cinema, des dels finals 

del segle XX i fins a l’actualitat, als principis del segle XXI, la 

generació digital ja no es troba destinada exclusivament als 

efectes especials o a l’animació, sinó que s’ha estès en altres 

àmbits molt diversos com els vídeojocs, el disseny o 

l’arquitectura. Aquesta gran expansió ha portat al CGI, la imatge digital, a tenir el grau d’importància 

que té avui dia, a ser alhora un instrument de realitat virtual, un sistema de representació tècnica, 

una eina de comunicació visual i, sens dubte, un tècnica de creació artística. 
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2.2 Gràfics 2D i 3D 

 

 

Per definició, CGI resulta un concepte molt ampli que abasta un gran nombre d’imatges produïdes per 

processos i conceptes ben diferents. Per aquest motiu, se sol fer una diferenciació de dues vessants: 

els gràfics 2D i els gràfics 3D. 

 

S’entén per gràfics en dues dimensions (2D) aquells que només operant amb dues magnituds (alçada 

i amplada) són capaços de representar un espai tridimensional creant un efecte òptic de la tercera 

dimensió (profunditat). Per aquesta particularitat, es pot comparar aquest tipus d’imatges amb les 

tècniques tradicionals de dibuix i pintura. Exemples d’aquest tipus d’aquesta tipologia són les 

interfaces dels programes, els dissenys de les pàgines web, els vídeos flash, les pintures digitals, etc. 

 

En contrast, els gràfics en tres dimensions (3D) fan servir les dades de les tres magnituds per 

representar volums en un espai fictici dins de l’ordinador. A aquest espai fictici s’hi poden realitzar  

captures fotogràfiques des de tots els punts de vista possibles, com si es tractés de l’estudi de treball 

d’un fotògraf. Les plasmacions d’aquestes captures són el que s’anomenen renders o representacions. 

Es pot equiparar aquesta tipologia de CGI amb la fotografia convencional. 

 

A vegades, veure només una imatge a simple vista pot presentar confusió en el moment de distingir si 

és 3D o és 2D, com es pot observar en el cas següent: 

 

 

                          

 

 

Tot i que poden semblar esferes tridimensionals similars, la de l’esquerra en realitat és una esfera 

pintada amb Photoshop, mentre que la de la dreta és el render d’una esfera creada amb 3D Studio 

Max. Tot i ser força similars, un abisme separa les dues imatges pel fet que parteixen de conceptes i 

processos de treball ben diferents. 
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2.3 Hardware 

 

 

Tal i com diu el mateix nom, l’eina primordial per realitzar un projecte de gràfics 3D és l’ordinador. 

Malgrat que per a l’ús quotidià aquesta eina se’ns ofereix al mercat de forma molt compacta i estàtica, 

l’ordinador a nivell professional resulta molt més divisible i versàtil.  

 

Simplificant, un sistema informàtic es forma de dos tipus de components principals: software i 

hardware. El hardware és tot el material palpable de l’ordinador. En l’esquema següent s’hi observen 

descrits els components bàsics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La CPU o unitat central de procés és la peça més important de hardware i la que regeix tots 

els altres elements. El processador és el que realitza totes les instruccions de la 

computadora i segons la seva velocitat de computació, que es mesura en GHz (gigahertz), 

l’ordinador treballarà a un ritme més ràpid o lent, relatiu també a el programa que s’està 

executant. En el cas de les aplicacions 3D, un processador de 2 GHz o més és el 

recomanable per no tenir problemes de lentitud. 
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2 La memòria RAM (random acces memory) és el dispositiu que permet l’emmagatzematge 

immediat però temporal d’informació per permetre a la CPU calcular les operacions 

necessàries. Com més complexa és una aplicació informàtica, més càlculs ha de fer la CPU, 

amb la qual cosa més memòria RAM es requereix. La capacitat d’emmagatzematge 

d’informació es mesura en MB (megabytes) i la quantitat mínima per a una memòria RAM 

que ofereixi estabilitat és de 512 MB. 

 

 

3 El disc dur o unitat HD és on es guarden les dades de forma fixa, per ser recuperades 

posteriorment. Els arxius de projecte 3D, en sí, no acostumen a ocupar espai però els 

recursos que utilitzant solen ser bastant grossos, amb la qual cosa un disc dur d’alta 

capacitat és necessari. 

 

 

4 Com a emmagatzematges alternatius al disc dur i com a pràctics transports d’informació, 

existeixen els dispositius externs USB. Una ranura de lector USB és necessària per poder 

connectar-los a l’ordinador. 

 

 

5 Per la instal·lació de programes, que solen presentar-se en forma de discs, un lector de 

CDs i DVDs és vital. 

 

 

6 El monitor és el perifèric que permet la visualització de les operacions informàtiques que fa 

el processador. Actualment els més comuns són els monitors LCD, de pantalla plana, que 

ofereixen una resolució i qualitat d’imatge més bona que la de les pantalles convencionals. 

Les dimensions dels monitors són molt variables però el mínim adequat per treballar entorns 

3D és d’unes 19 polzades. 

 

 

7 El teclat i el ratolí són els dos dispositius d’entrada de dades més bàsics de tots i permeten 

a l’usuari interactuar amb l’ordinador. Generalment, es recomana fer servir un ratolí òptic ja 

que solen oferir una precisió de moviment que els analògics no tenen. 
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2.4 Software 
 
En contraposició al hardware, el software és el conjunt intangible de dades, programes i aplicacions 

que permeten a l’ordinador fer els càlculs sol·licitats per l’usuari. En quant a software de construcció 

de gràfics 3D, n’existeix una considerable varietat. 

 

A continuació, faig una petita ressenya dels programes amb els que he experimentat abans 

d’aprofundir amb 3D Studio, pel fet de ser els més emblemàtics en el món del 3D.  

 

 

  MAYA 

Maya és tot un complert paquet de software de modelatge 3D d’alta resolució desenvolupat per Alias 

Systems Corporation, subempresa actualment propietat d’Autodesk. En la actualitat, Maya és un dels 

programes disponible per a Windows, MAC i Linux més usats tant en el cinema i la indústria televisiva 

com en vídeojocs i entorns multimèdia.  

 

Una de les característiques més interessant que ofereix Maya és un gran marge de personalització de 

l’aplicació, les eines i de l’entorn de treball, fet que origina que cada estudi d’animació es creï la seva 

pròpia edició del programa adaptada a les seves necessitats. 

 

En quant a les opcions més tècniques, Maya treballa el modelatge de forma molt similar a altres 

programes del mateix tipus, amb polígons i manipulació de plans i superfícies. Els acabats visuals que 

l’aplicació confereix a aquests models és d’una gran qualitat degut a que disposa d’un ventall ampli 

d’efectes visuals (textures, ombrejats, transparències, reflexos, etc.). Permet també la disposició 

d’escenes animades per diversos mètodes imitant les tècniques tradicionals. 

 

  BLENDER 

Blender és un freeware (programa gratuït) de realització i animació 3D disponible en sistemes 

Windows, MAC i Linux. Desenvolupat per una associació sense ànim de lucre, The Blender Foundation, 

té com a objectiu apropar el 3D a tots els perfils d’internautes de la xarxa. Tot i ser una aplicació 

d’instal·lació senzilla i no contenir documentació de distribució, Blender destaca per posseir una 

qualitat de treball semblant a altres programes d’alta resolució 3D com Cinema 4D o 3D Studio Max. 

 

El software, a més de contenir les funcions bàsiques en un editor de 3D (simulació de cossos rígids, 

tous i líquids, eines de dinàmica de formes realista, programació en llenguatge informàtic, etc...), 

mostra funcions  úniques com una organització interna dels arxius que permet un emmagatzematge 

molt ordenat dels projectes i un sistema de seguretat que preveu la pèrdua de treball en cas que 

l’ordinador falli. 
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 CINEMA 4D 

CINEMA 4D (disponible en sistemes operatius Windows, MAC i, recentment, Linux)  es caracteritza per 

ser un software de manipulació 3D  familiar a les formes d’art tradicionals i fàcil d’utilitzar mantenint, 

però, un elevat nivell entre altres aplicacions de 3D d’altra resolució.  

 

Produït per la empresa alemanya MAXON Computer, CINEMA 4D és, sobretot, popular en el terreny de 

l’animació per aquesta proximitat a l’art convencional i s’ha utilitzat en pel·lícules infantils conegudes 

com Polar Express o Monster House. 

 

La base del software és la usual en la construcció 3D, però inclou un conjunt d’eines especialitzades 

en la fusió d’imatges reals amb formes artificials 3D, fent que resulti ideal per a efectes especials de 

cinema. Un altre dels punts a favor que porta és el fet que el llenguatge de programació opcional que 

fa servir és un llenguatge propi, similar al Java, creat amb el propòsit de fer-lo més accessible. 

 

 LIGHTWAVE 3D 

Exportat a Windows, MAC i Linux des d’un sistema operatiu d’una computadora anterior als PCs, 

LightWave 3D resulta tot un mite de les aplicacions de gràfics d’ordinador, donat que va ser el primer 

gran projecte en la indústria del 3D que apostava per uns models d’il·luminació realitzats a partir de 

càlculs molt complexos, intentant imitar al màxim la incisió de la llum real. De fet, els creadors de la 

companyia americana NewTek el van batejar amb aquest nom justament per aquesta raó. 

 

A diferència d’altres aplicacions, LightWave es forma de dos programes diferents (Modeler i Layout) 

dedicats a un espai de treball concret cadascun. El Modeler es dedica exclusivament al modelatge 

d’objectes tridimensionals mentre que el Layout és l’específic per treballar la situació dels objectes en 

l’espai i la il·luminació. Aquesta separació té com a avantatge que agilita el procés informàtic en sí 

perquè el programa realitza menys operacions simultànies i treballa amb més velocitat- 

 

 

 3D STUDIO MAX 

Sens dubte, 3D Studio Max és el programa de construcció i animació 3D d’alta resolució més utilitzat 

en continguts professionals. Té a la seva disposició unes fortes capacitats de modelatge i uns mètodes 

de construcció basats en els sistemes de representació més purament arquitectònics. És utilitzat 

principalment en la indústria dels vídeojocs, en audiovisuals de televisió i en projectes d’arquitectura. 

 

després d’experimentar amb cadascun dels programes que he esmentat, d’ells, vaig decidir triar 

aquest com a eix central del meu treball. En l’apartat següent es presenta informació més detallada 

sobre aquest programa. 
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3 .   3 D  S T U D I O  M A X  

 
3.1 Presentació 

 
 
3D Studio Max, a vegades abreviat 3Ds Max o simplement Max a seques, és el programa de creació 

de gràfics i animació 3D desenvolupat per Autodesk Media & Entertaiment que porta al seu darrere 

una llarga trajectòria en sistemes operatius Windows. Probablement, 3D Studio Max és l’aplicació de 

disseny 3D més utilitzada tant per creadors de vídeojocs com animadors o tècnics d’efectes especials 

de cinema i, segurament, la clau del seu èxit resideix en la seva gran flexibilitat d’edició i la seva 

compatibilitat amb programes de representació arquitectònica com el famós AutoCAD, publicat també 

per la mateixa companyia Autodesk.  

 

Max és, principalment, un programa de modelatge poligonal, és a dir, que es basa en la construcció de 

figures geomètriques en un espai de tres dimensions (x, y i z). Sobre aquestes coordenades, es situen 

punts i la unió de punts origina rectes i plans, donant lloc a formes de volum complert.   

 

El software Autodesk 3D Studio Max és compatible amb qualsevol dels següents sistemes operatius: 

 

• Microsoft Windows Vista 

• Microsoft Windows XP Professional  

 

I requereix el següent explorador web: 

 

• Microsoft Internet Explorer 6 

 

A més del software suplementari: 

 

• DirectX209.0c 

 

El sistema mínim per a fer-lo funcionar hauria de 

contenir: 

 

• Processador Intel Pentium IV o superior 

• 512 MB de memòria RAM (1 GB recomanat) 

• 500 MB d’espai lliure en el disc dur (2 GB 

recomanats) 

• Suport amb acceleradors de hardware 

OpenGL i Direct3D 

• Dispositiu mouse optimitzat per a Microsoft 

Windows 

• Lector de DVD-ROM 
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Originàriament, el producte 3D Studio primogènit va ser creat per l’equip de programadors Yost Group 

i fou destinat a la plataforma MS-DOS l’any 1990. No va ser fins 3 anys després, l’any 1993, quan en 

la versió 3D Studio DOS 3 va començar a ser suportat per sistemes operatius Windows. En aquests 

inicis, l’aplicació no tenia massa bona consideració degut a la seva funcionalitat endarrerida davant 

d’altres ofertes competidores i els resultats austers que oferia. El poc èxit de la edició 3D Studio DOS 

4, publicada l’any 94, causà que es fes un nou plantejament del programa i es reescrigués de dalt a 

baix.  

 

L’any 1996, Kinetix, la subdivisió dedicada a l’entreteniment multimèdia de la empresa Autodesk, va 

prendre el projecte de Yost Group i el publicà en una versió completament nova, 3D Studio Max 1.0.  

Aquest gran canvi en el sistema intern de l’aplicació va ser efectiu quasi immediatament, i va 

esdevenir l’atracció principal de SIGGRAPH, la prestigiosa conferència internacional dedicada als 

gràfics per ordinador que es fa anualment des de l’any 74. En poc temps, Max s’igualà amb altres 

titans de la indústria 3D com Maya o Softimage, reconeguts com als millors d’aquell moment. 

 

Les següents edicions del programa les continuà duent a terme Kinetix fins la versió 3.0. L’any 2000, 

Autodesk absorbí la petita empresa Discreet i, des d’aleshores la conjunció entre Kinetix i Discreet fou 

l’encarregada a seguir millorant 3D Studio. La primera actualització que van realitzar col·lectivament 

fou la 4.0 d’aquell mateix any i, fins a l’actualitat, quan l’octubre de l’any passat es va posar a la 

venda la versió 10.0, la seva associació segueix sent la que corregeix i millora el software predilecte 

per als apassionats, tant professionals com aficionats, de la imatge 3D. 

 

El fet que m’ha portat a escollir aquest software per a ser tractat en el treball de recerca no ha estat 

només aquest ús tan estès que té en els professionals de la imatge 3D a nivell internacional, sinó 

també la seva manipulació, tenint en compte el grau de dificultat que tenen altres aplicacions de 3D 

en alta resolució. Un altre aspecte que he tingut en compte és la rendibilitat i estabilitat, i és que 3D 

Studio treballa en el seu propi llenguatge de programació ideat per fer mes fluït i àgil el treball, de 

manera que quan es disposa una escena amb molts elements l’ordinador no sol fallar, com em 

passava amb altres softwares 3D.  

 

La versió del programa que he utilitzat i la que mostro en tot el treball, tant  en explicacions com en 

les imatges d’exemple, és la 7.0, malgrat que la més recent és la 10.0, més coneguda com 3D Studio 

Max 2008. Sent un software de prestigi i reconeixement tan elevat, el seu preu és desmesuradament 

alt (uns 3.500 dòlars americans la versió senzilla) i, conseqüentment, m’he vist obligat a fer servir 

gratuïtament una edició més antiga. No obstant això, no m’he sentit limitat, doncs la actualització 7.0 

és de les que més recursos disposa. A més a més, les innovacions que s’ofereixen en la nova edició, 

però, són de caire tècnic, per adaptar el programa als nous sistemes operatius, amb la qual cosa les 

funcions bàsiques no han estat gaire alterades.  
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3.2 Descripció de l’entorn 

 

 

En apartats anteriors s’han descrit en quatre pinzellades conceptes fonamentals per entendre què són 

els gràfics 3D. El següent esglaó en escala de coneixements és saber com es tracten aquest tipus 

d’imatges amb 3D Studio Max. Abans, però, d’entrar en detall en les eines del programa, cal saber el 

principi més bàsic de tots,  l’estructura de l’entorn de treball. 

 

La interface o àrea de treball de l’aplicació s’organitza de forma similar a la resta de programes de 

Windows; té una zona de treball al voltant de la qual es disposen els botons o eines que es fan servir 

per manipular aquesta àrea. Això es pot observar en la imatge següent. 

 

 

 

 

 

Abans de començar a treballar, primer cal familiaritzar-se amb aquesta distribució dels controls que hi 

ha per defecte en el programa. 3D Studio permet modificar en gran mesura la disposició dels botons i 

els elements de treball, però en un principi és més aconsellable acostumar-se a fer servir les eines tal 

i com vénen predeterminades. 

 

En la següent pàgina, s’ha dividit l’entorn de treball en diferents seccions que s’expliquen just a 

continuació, per fer més organitzada i entenedora l’explicació de tots els comandaments. 
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1. BARRA DE TÍTOLS 

2. BARRA DE MENÚS 

3. BARRA D’EINES 

4. ÀREA DE TREBALL 

5. PANELL DE COMANDAMENTS 

6. REGULADOR DE TEMPS 

7. BARRA DE PISTES 

8. BARRA D’ESTAT 

9. CONTROLS D’ANIMACIÓ 

10. CONTROLS DE VISTES
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1 La barra de títol, situada a la part superior, es troba present en totes les finestres dels 

sistemes operatius Windows i conté el nom del projecte que està obert i el del programa que 

s’està executant, a més dels botons de minimitzar, maximitzar/restaurar i tancar. 

 

2 Just a sota de la barra de títols, hi ha la barra de menús, on hi ha organitzades en forma 

de diversos menús desplegables les múltiples eines i mecanismes del programa. 

 

3 La barra d’eines, situada immediatament després de la de menús, conté una sèrie de 

botons que serveixen d’accés directe a les funcions més utilitzades amb 3D Studio, fent que 

l’usuari no hagi d’accedir als menús desplegables cada cop que necessita fer una  

determinada operació. 

 

4 En el centre de la finestra i ocupant la major part d’espai, hi trobem l’àrea de treball. 

L’àrea de treball és troba partida en quatre parts iguals que ofereixen quatre vistes diferents 

de l’espai imaginari dintre del qual es situen els objectes creats. Per defecte, aquestes vistes 

solen ser la planta, l’alçat, el perfil i una perspectiva cònica, però, com veurem més 

endavant, aquestes vistes es poden modificar. 

 

5 El panell de comandaments és la secció rectangular que hi ha a la dreta de l’àrea de 

treball i agrupa en sis pestanyes diferents totes les funcions de modelatge i animació de 3D 

Studio Max. 

 

6 A sota de l’àrea de treball hi ha una barra llarga, el regulador de temps, que, en cas 

d’estar fent una animació, ens indica en quin fotograma o frame ens trobem. 

 

7 Corresponent-se amb el regulador de temps, la barra de pistes és també una barra de 

progrés temporal dedicada a mostrar els efectes assignats a les transicions entre fotograma 

i fotograma de l’animació. 

 

8 En la part mes inferior de la finestra, la barra d’estat mostra la operació que s’està fent, el 

mètode de selecció, l’objecte que es té seleccionat i les coordenades d’aquest en l’espai. 

 

9 Els controls d’animació, situats just al costat de la barra d’estat, permeten, si s’està fent 

una animació, veure’n el progrés, rebobinar o moure’s enrere, com ho faria un reproductor 

de vídeo usual. 

 

10 Per últim, al cantó inferior dret hi ha els controls de vistes, un conjunt de botons que 

serveixen per ajustar com es desitgin les vistes de l’àrea de treball. 
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3.3 Metodologia general de treball 

 
 
Es podria definir 3D Studio Max com a programa que té la capacitat de crear imatges tridimensionals 

del no res, com tota aplicació 3D. Però aquest “no res” tan abstracte tampoc és del tot cert, ja que 

abans no s’arriba a tenir un render d’alta definició, el projecte passa per diferents etapes. Tot i que els 

CGIs en 3D han evolucionat molt des de la seva aparició, la mecànica de treball continua sent sempre 

la mateixa. De totes maneres, però, aquesta metodologia tampoc s’ha d’entendre com a un esquema 

inflexible que cal seguir al peu de la lletra, sinó com a una orientació sobre quines són aquestes 

etapes d’elaboració. 

 

En començar un projecte de 3D Studio, només disposem d’un espai de tres dimensions completament 

buit. La primera fase, el modelat, té com a objectiu emplenar aquest espai amb volums que podrem 

esculpir a partir de formes senzilles com cubs, esferes o cilindres mitjançant les eines de treball que 

ens proporciona el programa. Aquestes eines intenten imitar efectes i processos reals com si es 

tractés d’un modelat amb fang. 

 

Després d’obtenir la representació d’aquests objectes en l’espai, cal aplicar-los un tractament de color 

i llum perquè imitin amb més versemblança els cossos de la realitat. Per a fer-ho, primerament se’ls 

embolcalla amb unes superfícies de motius pintats. En aquest aspecte, podríem comparar els volums 

de 3D Studio amb les escenografies teatrals. L’altre essencial que confereix realisme és la il·luminació, 

per la qual cosa el programa proporciona tot un assortiment de fonts de llum que incideixen i 

ressalten el volum dels cossos en l’espai. 

 

I un cop tenim l’espai decorat, només queda fer-ne el render, fet que s’aproxima força a fotografiar. A 

partir dels punts de vista que li hem determinat amb càmeres imaginàries, el programa reprodueix 

una sèrie de càlculs que desemboquen en una representació en alta definició l’entorn que hem creat. 

 

Tot aquesta dinàmica de treball que s’ha sintetitzat en aquesta pàgina es veu descrita amb més 

profunditat en la secció següent, on s’expliquen les funcions bàsiques de 3D Studio que cal conèixer 

per dur a terme un render. 
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4 .  O P E R A C I O N S  B À S I Q U E S  

 
4.1 Administració d’arxius 

 
Abans de parlar de creació 3D en sí, el principi més fonamental que cal conèixer sobre 3D Studio Max 

és la manipulació d’arxius amb que treballa, ja sigui per guardar, recuperar, importar o exportar 

projectes. 3D Studio guarda les feines, anomenades amb més propietat escenes, en format 

d’extensió .max. Accedint al botó File, a la barra de menús, hi trobarem les opcions de manipulació 

d’arxius. 

 

Fent clic al primer botó, New..., accedirem a una nova 

escena en blanc. Per defecte, quan s’arranca 3D Studio Max 

l’entorn de treball ja mostra una escena en blanc, per la 

qual cosa aquesta opció només és útil quan tenim una 

escena començada. La opció que hi ha just a sota, Reset, 

permet, també tenint una escena en procés, eliminar tots 

els elements d’aquesta si el resultat no és satisfactori.  

 

Si quan obrim el programa, volem recuperar un projecte 

guardat, el botó Open... és el pertinent, ja que ens obrirà 

una finestra d’exploració, la comuna en els programes de 

Windows, per cercar l’arxiu en el directori on l’hem guardar. 

3D Studio proporciona una carpeta predeterminada per a 

l’emmagatzematge de projectes, però el seu ús és 

pràcticament opcional. Per a mes comoditat en la 

recuperació d’arxius, la opció Open recent ens obre un 

petit desplegable en el que es mostren els últims deu 

projectes que s’han treballat, fet que facilita carregar 

escenes amb les quals s’ha estat treballant darrerament. 

 

El botó Save és el que ens permet guardar un projecte. Si 

és el primer cop que guardem durant la creació d’una 

escena, ens obrirà una instància semblant a la de 

recuperació d’arxius amb la que explorarem el nostre ordinador i podrem seleccionar el directori on 

volem desar l’arxiu. A partir d’aleshores, cada cop que guardem l’escena des de Save s’aniran 

sobreescrivint els canvis que anem duent a terme sobre el mateix arxiu. Si el que desitgem, però, es 

guardar el progrés en diferents arxius per tenir un registre de les diferents etapes del projecte, Save 

As... ens guardarà l’escena en un arxiu completament nou. 

 

Quan es treballa molt amb 3D Studio Max i s’acumulen un gran nombre de projectes, pot fer-se una 

mica feixuga la navegació entre aquests, l’aplicació ens ofereix una utilitat molt pràctica per solucionar 

aquest problema, les propietats d’arxiu.  
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Aquestes propietats no són més que informació addicional de text 

(com el títol, el tema, l’autor, la categoria, etc.) que es desa amb els 

arxius d’escenes. D’aquesta manera, quan es fa servir el buscador 

d’arxius que inclou Max, donant-li els paràmetres corresponents al 

projecte que estem buscant ens trobarà el què busquem fàcilment. Per 

accedir a les propietats de l’escena que tenim oberta, accedim al menú 

File de la barra de menús i fem clic al botó File Properties.... Això 

ens obrirà una petita finestra composta de tres pestanyes on podrem 

inserir els paràmetres preferits. 

 

Si ara volem obrir el buscador d’arxius i comprovar la utilitat de les propietats d’arxiu, només ens 

caldrà accedir a la última pestanya del panell de comandaments, Utilities. Aquí, fent clic al botó 

More... se’ns apareixerà una finestra amb la llista d’utilitats extra que tenim instal·lades en el 

programa. El paquet original del programa en conté unes quantes de bàsiques com el buscador, però 

la llista és pot  ampliar considerablement amb la instal·lació de plugins addicionals no continguts amb 

el programa original. Seleccionem d’entre la llista MAX File Finder i fem clic a OK. En la part inferior 

del panell de comandaments ens apareixerà un subapartat que es dirà igual que la opció que hem 

marcat i un botó Start que cal seleccionar per obrir 

el buscador. En la casella File Text hi escrivim el 

text que busquem, en la de File Spec hi posem la 

extensió de l’arxiu que busquem 

(predeterminadament .max) i en el desplegable 

Property escollim la categoria a que fa referència 

la paraula. Finalment, només ens queda seleccionar 

Browse... per determinar en quin directori buscarà 

els arxius i fer clic a Start per començar la recerca. 

En la quadrícula de sota ens apareixeran en forma 

de llista els resultats. 

 

Les últimes funcions de 3D Studio Max en relació a manipulació d’arxius que cal tenir en compte és la 

importació i exportació. La importació permet obrir arxius manipulats en formats d’altres programes 

per adaptar-los a Max, mentre que la exportació és la operació inversa, desant les escenes de Max en 

un format  de la aplicació amb la que les voldrem obrir després.   

 

Per importar, despleguem al menú File i triem la opció Import... Això obrirà una finestra d’exploració 

en la que podrem seleccionar el tipus d’arxiu que volem importar i buscar-lo en el directori del nostre 

PC. Accedint a la opció inferior, Export... obrirem una finestra semblant a la d’exportació, però enlloc 

de carregar un arxiu el que farem serà desar el projecte actual en el format que li diem. Els formats 

en els que el programa pot importar i exportar arxius són 3D Studio DOS (.3ds, .prj, .shp), Adobe 

Illustrator (.iges) i AutoCAD (.dwg, .dxf) entre altres. 
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4.2 Vistes 

 

 

Una de les característiques més importants de la interface de 3D Studio Max és l’àrea de treball, que 

conté les vistes sense les quals seria quasi bé impossible manipular entorns 3D. Les vistes o 

Viewports són les projeccions que possibiliten a l’usuari visualitzar la escena que està creant. És 

important tenir present que tot i que les vistes ens mostrin l’escena, mai ens podran ensenyar amb 

exactitud com serà el render acabat, de manera que sempre  hi ha aquest marge de risc. 

 

 

         

     Alçat                       Perfil 

 

         

        Planta            Perspectiva 

 

 

De forma preestablerta, l’àrea de treball està dividida en quatre seccions rectangulars que 

corresponen amb quatre vistes diferents. Generalment, també de forma predeterminada, aquestes 

vistes solen correspondre a planta, alçat, perfil i perspectiva cònica. 

 

Però Max és molt més flexible que això i permet personalitzar-les immensament, com si la visió no 

tingués límits sobre aquest espai inexistent. Hi ha infinits camins en el programa amb la finalitat de 

manipular les vistes, però he trobat òptim explicar únicament en les següents pàgines els que m’han 

semblat més fonamentals. Primerament parlaré de la finestra de configuració de vistes. 
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Per entrar-hi, desplacem el cursor sobre la barra de 

menús i, seleccionant el desplegable Customize, fem clic 

a la opció Viewports Configuration... Això ens 

descobrirà una finestra de cinc pestanyes amb un gran 

nombre d’opcions, de les quals, per ara, descriuré les més 

importants per no estendre excessivament. 

 

En la primera pestanya, Rendering Method, és on 

decidim la manera en com ens apareixeran dibuixats els 

objectes a la pantalla quan treballem amb ells. D’aquesta 

manera, podrem escollir entre una representació més 

lineal o tonal en funció dels nostres interessos.  

 

 

 

 

 

 

El primer quadre d’aquesta pestanya, Rendering Level, conté allistades les maneres de representar 

els objectes en les vistes. No s’ha de confondre aquests mètodes d’interpretació amb com es veurà 

l’objecte en el render acabat, ja que no tenen res a veure; aquestes maneres de mostrar els volums 

que es mostren en les pàgines següents només tenen funció en les vistes de treball. 
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Smooth 

 

 

 

Facets 

 

 

 

Wireframe 

 

 

Smooth + Highlights 

 
 
 

 
Facets + Highlights 

 
 
 

 
Edged Faces 
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Observant la resta de quadres d’aquesta primera pestanya, caldria destacar el quadre inferior dret, 

Apply To, on es marca a quina de les vistes es vol aplicar els canvis en la configuració. A la dreta 

d’aquest quadre n’hi ha un altre anomenat Perspective User View,  on es determina numèricament 

la distancia del punt de vista en la perspectiva. Com més gran sigui aquest nombre, més lluny estarà 

l’observador de l’escena. 

 

Passem ara a veure la segona pestanya que porta el nom de Layout. Des d’aquí és on es pot 

modificar la disposició de les vistes. Com es pot observar en la imatge inferior, és possible tenir des 

d’una única vista en pantalla fins a un total de cinc. Un cop decidit el model d’organització que volem, 

escollint-lo d’entre els que es mostren en la part superior de la pestanya, podem decidir quina vista 

preferim per a cada quadre fent-hi clic a sobre. 

 

 

 

 

 

A part de la finestra de configuració de vistes, existeix un altre 

element important que ajuda a manipular-les i és el quadre de 

controls de vistes situat a la part inferior de l’entorn de treball. En 

aquest panell es disposen un conjunt de botons d’accés directe 

que ajuden a modificar de forma molt intuïtiva el punt de vista 

(apropar-se, allunyar-se, moure’s cap a un costat, augmentar la 

altura, disminuir-la, etc.) 
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El botó de Zoom permet apropar o allunyar la mirada en la vista 

seleccionada.  

 

 

 

 

Semblant al botó anterior, Zoom All també modifica la distancia de la 

mirada però ho fa en totes les vistes simultàniament, estiguin 

seleccionades o no. 

 

 

 

 

 

Amb la opció Zoom Extents, la distancia de la mirada s’ajusta 

automàticament de manera que es puguin contemplar alhora tots els 

objectes d’una mateixa escena en la vista seleccionada. 

 

 

 

 

 

De la mateixa manera que el d’abans, Zoom Extents All centra la 

distància adequada per poder veure tots els objectes de la escena però, a 

més a més, ho fa en totes les vistes alhora. 

 

 

 

 

 

Zoom Region funciona només en les vistes dièdriques i serveix per fer un 

zoom en una zona rectangular determinada. 

 

 

 

 

 

El botó Pan View permet moure la mirada de forma paral·lela al pla de la 

vista actual. En altres paraules, canvia el punt de vista sense apropar-se ni 

allunyar-se de l’escena. 

 

 

 

 

 

L’eina  Arc Rotate serveix per rotar lliurement el punt de vista agafant de 

centre de rotació el seu centre. 

 

 

 

 

 

Fent clic al botó Maximize Viewport Tooggle, s’amplia a pantalla sencera 

la vista seleccionada. Tornant--lo a clicar, la vista torna a la seva mida 

original.  
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4.3 Representació d’objectes 

 

 

En tota escena de 3D Studio hi intervenen un conjunt d’elements dels quals en podem distingir tres 

tipus: objectes, fonts de llum i càmeres. En aquest apartat es parlarà dels objectes. 

 

Els objectes es defineixen per ser tot allò que ocupa de forma limitada un lloc geomètric en l’espai, i 

tant es pot considerar cos la unitat mínima, el punt, com un políedre de moltes cares. La construcció 

de cossos es realitza, en un principi, a partir de estructures simples a les que se’ls hi apliquen una 

sèrie de canvis amb les eines apropiades per donar lloc a cossos complexes. Aquest primer pas 

d’estructuració s’anomena, en llenguatge del gremi, modelatge 3D. El programa classifica els cossos 

en dos grans grups: geometria (Geometry) i forma (Shapes). 

 

 

         

              Cub (Geometria)                Quadrat (Forma) 

 

Els cossos de geometria són  tots aquells objectes que tenen superfície. 

Per accedir a la construcció d’aquests, anem a la pestanya Create del 

panell de comandaments i fent clic al botó Geometry, de manera que 

ens apareixerà el catàleg d’elements que podem representar. Just a sota 

dels botons de la pestanya, veurem un menú desplegable que mostra 

per defecte l’apartat Standard Primitives, però si l’obrim veurem que 

hi ha una llista bastant àmplia. Aquests són els grups en què s’organitza 

l’àmplia oferta de cossos de geometria que pot representar 3D Studio 

Max i encara se’n poden afegir una infinitat a partir de les col·leccions  

que els usuaris més avançats pengen a la xarxa.  

 

No obstant això, l’aplicació proporciona les eines suficients per crear cossos complexes a partir dels 

simples, amb la qual cosa em limitaré a parlar únicament d’aquests. Formalment, aquestes 

estructures simples de geometria s’anomenen primitives i apareixen en el grup predeterminat de la 

llista, Standard Primitives. 
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En el quadre inferior al menú desplegable, hi ha disposats uns botons que es corresponen amb 

cadascuna de les primitives que podem construir. Al clicar-ne una qualsevol, observarem que 

apareixen un conjunt de quadres a la part inferior del panell de comandaments que tenen com a 

finalitat configurar les propietats del cos que volem crear.  

 

El primer quadre, Name and Color serveix per assignar un nom i 

un color a la forma que volem crear. Les funcions d’aquests 

paràmetres no estan directament relacionades amb l’escena, ja 

que el color no té perquè ser el que es mostri en la imatge final, 

com comprovarem més endavant. Són simplement dos factors que 

faciliten la bona organització dels elements en el projecte. 

 

El quadre immediatament inferior, Creation Method fa referència 

al mètode de creació que es desitja utilitzar per a la primitiva 

seleccionada. Cada primitiva té diversos mètodes de creació que 

es descriuen més endavant juntament amb les altres 

particularitats de cada forma.  

 

Just a sota, Keyboard Entry, ens permet crear la figura amb una 

precisió molt alta simplement escrivint-ne les dimensions i les 

coordenades en l’espai. Normalment, aquesta última opció no és 

la que més es fa servir per a representar objectes, ja que el 

software ens ofereix una manera més còmode de fer-ho clicant i 

arrossegant el ratolí directament a les vistes, permetent-nos 

determinar la posició de l’objecte i el grandària d’una manera més 

intuïtiva. 

 

L’últim dels quadres, Parameters, és una mica variable segons la 

primitiva que volem construir, però en resum, les seves propietats 

determinen el nombre de seccions en què es dividirà una 

superfície. Com més seccions li donem a una superfície, més manipulable serà, amb la qual cosa es 

recomana dotar-ne de moltes a les peces que han de ser modelades amb modificadors, dels que es 

parla en capítols més endavant. En la pàgina següent es mostren algunes de les primitives 3D més 

usuals. 
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Paral·lelepípede 

 

 

 

Esfera 

 

 

 

 

Con 

 

 

 

Cilindre 

 

Tor 
 

Piràmide 
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Coneixent els cossos de geometria (Geometry) més simples, podem 

passar a parlar de l’altra tipologia d’objectes, les formes (Shape) que 

són tots aquells objectes que no tenen superfície. L’apartat de 3D 

Studio de construcció de formes també el trobarem en el panell de 

comandaments, en la mateixa pestanya Create. Fent clic al botó just 

al costat del Geometry, Shapes, veurem com ens surt una disposició 

semblant a la de l’apartat de cossos de geometria, amb un desplegable 

on estan ordenades en grups les diferents figures. El grup que ens 

apareixerà de forma preestablerta és el de les Splines i serà en el que 

ens centrarem ara.  

 

 

Com passava amb els cossos de geometria, al clicar qualsevol de les 

figures que apareixen allistades en el quadre Object Type, veurem 

que a sota d’aquest ens apareixen més quadres on hi podem indicar 

les propietats que volem que tingui l’element a crear. 

 

El primer de tots torna a ser Name and Color, i té la mateixa funció 

que amb els cossos de geometria, la de donar nom i color a la forma. 

Immediatament a sota, però, n’hi ha dos de nous, Rendering i 

Interpolation. Amb Rendering tindrem la capacitat de determinar la 

manera en què apareixerà la figura, determinant-ne característiques 

com el gruix.  Interpolation, per la seva banda, està dedicat a les 

corbes. Vertaderament, les línies corbes no existeixen en l’entorn 

informàtic, sinó que són una successió molt petita de línies rectes. 

D’aquesta manera, doncs, amb el quadre Interpolation determinem 

el nombre de línies rectes que fragmentaran la corba i, com més gran 

sigui aquest nombre, més corba semblarà la forma.  

 

Per últim, només queda esmentar els dos quadres inferiors, Creation 

Method i Keyboard Entry, que mantenen la funció que tenien amb 

els cossos de geometria. En el primer es tria un d’entre els diversos 

sistemes de creació que pugui tenir la forma, i en el segon 

determinem el valor de les variables referents a les dimensions i 

l’espai. 

 

Les formes, per la seva particularitat de no posseir superfície no tenen 

una aplicació directa en la representació d’espais tridimensionals 

versemblants, però en conjunció amb una sèrie de modificacions que es veuran més endavant, 

esdevenen elements estructurals que permeten construir tot tipus de cossos de geometria. 

Seguidament, es mostren les figures Spline més elementals de totes. 
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Recta 

 

 

Circumferència 

 

 

Polígons estrellats 

 

 

Text 

 

 
Quadrilàter 

 
 

 
Polígons regulars 

 
 
 

 
Corba 

 
 

 
El·lipse 
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4.4 Selecció, eliminació i clonació 
 
 
D’entre totes les funcions que pot fer 3D Studio, la més senzilla és la selecció d’objectes. És la més 

simple però també la més vital, doncs és la que ens permet treballar amb els objectes. Hi ha diverses 

maneres de seleccionar elements. 

 

La primera manera i la més obvia és amb el cursor. Per defecte, quan 

s’executa l’aplicació, el cursor es troba activat en mode de selecció, amb la 

qual cosa podem seleccionar objectes simplement clicant-los. Si per alguna raó 

no fos així, per passar el cursor a mode de selecció només cal marcar el botó 

Select Object de la barra d’eines. Notarem que un objecte està seleccionat 

quan es torni de color blanc i en la vista de perspectiva, es mostrarà inscrit en 

un cub també de color blanc semitransparent. Es pot realitzar una selecció de més d’un objecte alhora 

mantenint polsat el botó Control del teclat mentre fem clic als diversos objectes que volem incloure en 

la nostra selecció. En cas d’equivocació, podem excloure de la selecció els objectes tornant-los a clicar. 

 

           

 

 

Una alternativa molt profitosa per a fer selecció de grups és la selecció per àrea. il·lustrada en les 

dues imatges superiors. Al mantenir el cursor clicat i desplaçar-lo es crearà una forma rectangular de 

línies discontínues de la qual en podem determinar la grandària lliurement amb el moviment del ratolí. 

Tot objecte que estigui dins d’aquesta àrea o sigui tocat pels seus límits quedarà seleccionat 

automàticament. L’àrea de selecció és rectangular predeterminadament, però no té perquè ser-ho. Si 

fem clic al marge dret inferior del botó Rectangular Selection Region ens mostrarà un petit 

desplegable amb grup de botons amb els que podem escollir si volem una àrea de selecció circular, 

poligonal o lliura.   
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Si, per altra banda, el que ens interessa és que amb aquest tipus de selecció per grup volem que 

únicament quedin seleccionades les peces envoltades, haurem d’activar el botó Window / Crossing 

de la barra d’eines. Veiem la diferència amb la selecció per àrea normal en les imatges següents: 

 

         

 

 

En escenes senzilles la tècnica de selecció des de les vistes és força útil, però en projectes més 

grossos en el que hi ha un gran nombre d’elements molt units entre ells pot no ser la més efectiva. La 

solució que ens proposa 3D Studio Max a aquest tipus de problemes és la selecció per nom. Accedint a 

Select by Name a la barra d’eines. Aquest 

comandament ens obrirà una finestra com la 

següent en la que apareixeran allistats tots els 

elements que hi ha en l’escena. Aquesta funció tan 

completa ens deixa decidir l’ordre d’aquesta llista 

escollint-lo d’entre les opcions proposades en el 

quadre Sort (alfabèticament, per tipus, color o 

dimensions) i inclòs podem filtrar els elements 

segons el seu tipus desmarcant-los del quadre List 

Types. A més a més, mitjançant la casella d’entrada 

de text podem fer una recerca directa de l’objecte 

pel seu nom.  

 

Caldria dir que totes les opcions esmentades fins ara, 

a part de mostrar-se en forma d’icona en la barra 

d’eines les podem trobar, com quasi totes les opcions de Max, en la barra de menús. Accedint al menú 

desplegable Edit, veurem un parell de funcions de selecció que no apareixen a la barra d’eines. Amb 

Select All, es marquen tots els volums del projecte, mentre que amb Select None es desfà qualsevol 

selecció. 
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La selecció d’objectes és una peça clau en l’aplicació de dues de les funcions més senzilles de 3D 

Studio, la clonació i l’eliminació. Per eliminar un objecte no hi ha gaire complicació, donat que només 

farà falta tenir-lo seleccionat i prémer la tecla Suprimir del teclat. Si a més a més, la selecció era un 

grup d’objectes, tots seran eliminats simultàniament. 

 

Si acabem de crear un objecte, una altra manera d’eliminar-lo és desfer la acció de 

creació fent servir el botó Undo de la barra de tasques. Aquest botó, com en molts 

altres programes de Windows, cancel·la la última acció realitzada i, si es continua 

clicant, desfarà totes les accions en ordre invers a com s’han aplicat. En oposició al 

Undo, el botó del seu costat, el Redo, ens permetrà avançar en la línia de temps 

de les últimes accions realitzades fins a la més recent. 

 

D’altra banda, la clonació, és una mica més complexa que 

l’eliminació. Tal i com s’intueix pel nom, consisteix en la 

duplicació d’objectes, però n’hi ha tres tipus amb objectius i 

resultats diferents. Per accedir al procés general de clonació, 

tenint l’objecte seleccionat, fem clic sobre aquest amb el 

botó dret del ratolí i ens apareixerà una finestra en la que 

haurem de seleccionar el mètode de clonació i el nom de la 

còpia. 

 

Amb la opció Copy, s’obté un duplicat idèntic a l’objecte 

seleccionat i completament independent d’aquest. 

Instance, el que fa és enllaçar en forma de grup les còpies 

i l’original, de manera que si un d’ells és alterat, tots els 

altres reben els mateixos canvis. Per últim, Reference, 

semblant a Instance, estableix també una relació de 

dependència entre les còpies i l’original. La diferència és 

que amb Reference, si l’original és modificat, les còpies en 

reben els efectes però no al revés, com passava amb 

Instance. 

 

Quan es clona un cos, per defecte, 3D Studio Max situa la 

còpia en les mateixes coordenades que l’original, de manera que, estant  els dos volums un a sobre de 

l’altre, no es poden distingir. Per separar-los, caldrà aplicar un canvi d’espai a un dels dos, fet que 

requereix una translació, un tipus de transformació del que es parlarà a continuació. 
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4.5 Transformacions 
 
 
En el procés de modelatge 3D, crear un cos simple en l’espai és només el primer pas. Com s’ha 

explicat en capítols anteriors per a la representació de cossos complicats es fa una manipulació 

d’altres més senzills fins arribar a convertir-los en el que es vol. Per a tal finalitat, existeixen una sèrie 

d’eines i operacions que 3D Studio Max ens facilita. Generalment, es fa una distinció de dos tipus 

d’operacions de manipulació: transformacions i modificacions. 

 

Les transformacions són tots aquells procediments pels quals es manipula el cos sense afectar la seva 

estructura. En resum, les transformacions són tres accions diferents: translació, rotació i escala. 

 

 

 

La translació consisteix en aplicar un canvi de posició de l’objecte en l’espai. 

Per a fer aquests moviments, l’eina oportuna és el cursor de translació, que 

s’activa fent clic al botó Select and Move de la barra d’eines. El cursor de 

translació funciona de forma similar al cursor de selecció, amb la diferència 

que al fer clic a un volum qualsevol, ens apareixerà per sobre d’aquest un 

trípode de colors. Es tracta del Move Gizmo o aparell de 

desplaçament i està format per tres fletxes de colors, 

cadascuna de les quals es correspon amb una coordenada 

de l’espai (Z, X o Y). La utilitat de l’aparell és que, fent clic 

a una de les fletxes, podrem desplaçar el cos per aquella 

coordenada en sentit positiu o negatiu. Per exemple, si 

tenim una figura seleccionada amb el cursor de translació i 

fem clic a la fletxa blava, corresponent a la coordenada Z, 

podrem moure l’objecte amunt o avall. 

 

A més de translació per una sola coordenada, el Move 

Gizmo és molt més eficient i també té la facultat de 

desplaçament per dues coordenades simultàniament, fet 

que proporciona una llibertat de moviment més natural. Per aprofitar-se d’aquest avantatge, només 

cal repetir la operació anterior però seleccionant un dels quadrats situats en la intersecció dels eixos. 

Seguint l’exemple anterior, si ara en la mateixa figura seleccionem el quadrat central, que toca els 

eixos X i Y de l’aparell de desplaçament, tindrem la oportunitat de traslladar la figura pel pla, sense 

modificar-ne l’altura.  
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Observem que, tenint el cursor de translació activat i un objecte seleccionat, la barra d’estat, situada 

a la part inferior de l’àrea de treball, ens mostra numèricament les coordenades actuals de l’objecte. 

Però no només ens les mostra sinó que les propietats d’aquesta barra van molt més enllà, i és que 

també ens permet modificar-les, de manera que podem realitzar el canvi de posició que es desitgi 

amb un alt grau de precisió, simplement entrant les 

dades numèriques als quadres de text. 

 

Una altra de les propietats d’aquesta barra és la de 

permetre el mode de transformació absoluta que 

consisteix en el següent. Imaginem, per un moment, que tenim un cub en una posició molt concreta 

de la coordenada X i l’hem de desplaçar un nombre d’unitats determinades cap endarrere, és a dir que 

hauríem de calcular la resta d’aquest nombre a l’anterior i escriure el resultat en la quadrícula X. Per 

fer més àgil tot aquest procés, la barra d’estats proporciona el mode de transformació absoluta, en 

què, un cop activat, les coordenades de l’objecte es situen a 0, fent que el centre de l’espai imaginari 

sigui la posició de l’objecte seleccionat. Per activar aquesta opció, només cal seleccionar el botó 

Absolute Mode Transform Type-In, situat just al costat del quadre d’entrada de text de la 

coordenada X de la barra d’estats. 

 

 

 

La següent operació de transformació és la rotació. La rotació es 

fonamenta en efectuar un gir a un objecte entorn a un centre de rotació 

en la direcció de una de les tres coordenades de l’espai. Normalment, 

Max predefineix com a centre de gir el punt central de la figura. La 

rotació també té la seva pròpia eina en l’entorn de 3D Studio i és el 

cursor de rotació. Per activar-lo, és necessari prémer el 

botó Select and Rotate, just al costat del de translació 

en la barra d’eines. De nou, al activar-lo ens apareixerà un 

dispositiu de transformació anomenat Rotate Gizmo o 

aparell de rotació.  

 

El Rotate Gizmo està format de tres circumferències de 

colors, corresponents cada una a les tres coordenades i el 

seu funcionament és el següent. Fent clic a una de les 

circumferències amb el botó esquerre del ratolí, triar la 

direcció sobre la qual volem rotar l’objecte; desplaçant el 

ratolí, podrem determinar els graus del gir i el sentit 

(positiu o negatiu) d’aquest, que se’ns indicaran numèricament a la part superior de l’aparell de 

rotació; i, finalment, deixant anar el botó del ratolí s’efectuarà la rotació.  
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L’última de les transformacions és l’escala. L’escala consisteix en 

l’alteració de les dimensions d’un objecte. Com en les altres 

transformacions, per activar el cursor d’escala cal fer clic al un botó 

situat a la barra d’eines, Select and Rotate. Com en tota 

transformació, l’escala disposa d’un aparell de transformació, l’aparell 

d’escala o Scale Gizmo.  

 

Amb l’aparell d’escala, seleccionant una de les coordenades, 

modificarem la dimensió de l’objecte en aquella coordenada. 

És a dir, si fem clic a la recta que senyala la coordenada X, 

augmentarem l’amplada de l’objecte. A mes a més, podem 

també manipular per igual la mida de dues dimensions 

alhora utilitzant un dels costats del triangle que formen les 

rectes de l’aparell d’escala. Si per altra banda el que volem 

és reduir o augmentar la grandària de forma proporcional 

en totes les dimensions, només ens caldrà utilitzar el 

triangle central groc i desplaçar el ratolí amunt o avall fins 

que el resultat sigui l’esperat. 

 

Una altra manera de proporcionar cossos amb més exactitud consisteix en, tenint el cursor d’escala 

activat i havent seleccionat l’objecte en qüestió, accedir al menú desplegable Tools de la barra de 

menús i fer clic a la primera opció, Transform Type-In. Amb això, ens sorgirà una finestreta en la 

que podrem definir numèricament els valors de l’escala o bé en unitats de coordenada, o bé en 

percentatge. 

 

Com a accés directe per a més comoditat, havent 

seleccionat un objecte amb el cursor de selecció, 

podem activar qualsevol dels tres cursors de 

transformació clicant-lo amb el botó dret del ratolí 

per fer que ens aparegui el desplegable d’opcions 

ràpides de manipulació. Com es pot observar en la 

imatge, en aquest menú es mostren les opcions 

Move, Rotate i Scale referents a translació, 

rotació i escala respectivament. 
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4.6 Modificacions 

 
 
En la secció anterior s’ha esmentat la diferenciació de dues tipologies de manipulació de cossos i s’ha 

parlat sobre el primer tipus, les transformacions. En aquesta es parlarà de l’altra tipologia, les 

modificacions i és important no confondre-les amb les anterior. Una modificació no és una 

transformació, en la mesura que les modificacions són totes aquelles operacions que alteren  la 

estructura geomètrica del cos per canviar-ne la forma.  

 

Totes les funcions relatives a les modificacions s’agrupen en la 

segona pestanya del panell de comandaments, Modify. Tenint la 

figura que volem modificar seleccionada, es mostrarà quelcom 

semblant a la imatge de la dreta. Una de les funcions més 

primàries que brinda el panell de modificació és el poder alterar 

els paràmetres de creació. Just a la part inferior de les pestanyes, 

hi ha un quadre d’inserció de text i un altre de selecció de color a 

la seva dreta que ofereixen la possibilitat de canviar el nom i el 

cromatisme de l’objecte. Quant a les dimensions, el quadre 

inferior, Parameters és el que alterarà les mides i el nombre de 

seccions de superfície de l’objecte si canviem les entrades 

numèriques. Aquest últim paràmetre ens serà molt pràctic en les 

modificacions, ja que com més elevat sigui, mes modelables 

seran les superfícies del volum. 

 

L’altra capacitat que té el panell de modificació, i potser es tracta 

de la més important, és l’aplicació de modificadors. Els 

modificadors són les eines amb les que es desenvolupen les 

modificacions i, com amb tots els recursos que proporciona 3D 

Studio Max, n’hi ha una infinita varietat disponible, ja que, a més 

de la considerable quantitat que ofereix el programa per defecte, 

se’n poden instal·lar de nous amb la descàrrega de plugins 

complementaris. El desplegable que porta el nom de Modifier 

List, ens confirma aquest fet mostrant-nos una llarga llista de 

modificadors.  

 

Per aplicar qualsevol d’aquests modificador, només cal clicar en el desplegable el que volem activar i, 

automàticament, serà allistat en el quadre gris clar inferior. Tots els modificadors que apareguin en 

aquesta llista són els que es troben actius en la figura i, per modificar-ne les propietats, només els 

hem de marcar i el quadre Parameters mostrarà les característiques numèriques concretes d’aquella 

modificació.  
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Seguidament es presenten els modificadors més comuns i els seus paràmetres d’aplicació: 

 

 

BEND: 

El modificador de corbar té la propietat de 

doblegar el volum determinant la curvatura 

amb els valors de direcció (Direction) i 

angle (Angle). 

 

 
 

 

 

 

RIPPLE: 

El modificador d’arrissar crea ondes 

concèntriques en les superfícies a partir de 

dues amplades (Amplitude 1 i 2) i una 

longitud d’ona (Wave Lenght). 

 

 

 

 

WAVE: 

El modificador d’ones, semblant a l’anterior, 

genera ondes longitudinals, per la qual cosa 

també requereix dues dimensions 

d’amplada (Amplitude 1 i 2) i una longitud 

d’ona (Wave Length). 

 

 

 

 

SKEW: 

El modificador d’esbiaixar inclina la 

estructura d’un objecte en una direcció 

(Direction) amb un angle determinat 

(Angle). 
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TAPER: 

El modificador d’afilar estreny la figura per 

un dels seus extrems (Amount) i ens 

ofereix la possibilitat de donar-li un efecte 

de curvatura (Curve). 

 

 

 

 

 

TWIST: 

El modificador de torçar fa arrissar l’objecte 

retorçant-lo a partir d’un angle de gir. 

(Angle).   

 

 

 

MELT: 

El modificador de fondre altera l’objecte 

com si es tractés de gel desfent-se. Li 

podem indicar la mesura en que volem que 

es mostri fos el volum (Amount) i el 

percentatge de propagació de la part líquida 

(% of Melt). 

 

 

 

 

SPHERIFY: 

El modificador d’esfera deforma els 

políedres donant-los forma esfèrica a partir 

d’un percentatge (Percent). 
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EXTRUDE: 

El modificador d’exprimir s’utilitza 

principalment en cossos de forma, ja que 

permet que aquests obtinguin superfície 

(Segments) i profunditat (Amount). 

 

 

 

 

 

BEVEL: 

El modificador de bisell en concepte és 

similar al d’exprimir, però, a més a més 

permet inclinar la tercera dimensió que li 

donem a la forma plana. 

 

 

 

 

LATHE: 

El modificador de gir converteix formes 

planes en tridimensionals fent-les girar en 

l’espai sobre un eix. En el paràmetre 

Degrees s’hi insereix l’angle d’aquest gir i a 

Segments el nombre de seccions d’aquest 

volum.   
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4.7 Materials 
 
 
Fins ara, s’ha parlat de cossos, transformacions, modificacions i altres conceptes que conflueixen en el 

procés de modelatge. Però ara, en aquesta secció s’enceta un bloc nou dintre de la realització de 

renders 3D en el qual aquests conceptes només hi estan relacionats indirectament. Un cop hem situat 

i modelat les diferents estructures geomètriques en l’espai imaginari, el següent pas en la creació d’un 

entorn creïble és vestir amb materials les superfícies d’aquestes estructures. S’entén per materials el 

conjunt de colors que recobreixen la superfície d’un cos i que estan configurats d’una manera 

determinada per, al rebre raigs de llum, imitar les superfícies dels objectes de la realitat. Els materials 

es classifiquen en materials de color i en materials de textura, tot i que moltes vegades poden 

aparèixer de forma mixta.  

 

Primer de tot, caldria remarcar que no s’ha de confondre el treball de les textures i colors amb els 

colors que hem estat assignant fins ara als objectes, ja que aquests només eren una eina de pura 

organització i quedaran tapats quan assignem un material a la figura.  

 

De fet, aquests acabats que donarem ara no són perceptibles del tot en les vistes de l’entorn de 

treball; com a molt podem tenir una visió orientadora de com serà el resultat final tenint les 

representacions d’ombrejats Smooth activades en la configuració de les vistes. Observem la 

diferència: 

 

     

        Vista de perspectiva              Render acabat 

 

El fet que la vista de perspectiva no pugui mostrar la qualitat d’un render ve donat perquè per a un 

ordinador, crear un render és una tasca realment tediosa i en la que s’ha d’aplicar al màxim rendiment; 

els renders d’escenes amb un gran nombre d’elements texturats poden arribar a tardar hores en fer-

se. Per evitar l’espera cada cop que es modifica qualsevol de les vistes de treball, 3D Studio 

simplement insinua els principals tons de llum i ombra per poder guiar amb una certa aproximació 

l’usuari mentre treballa. 
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L’eina des de la qual es manipulen totes les opcions de colors i textures és el 

Material Editor, al qual es pot accedir o bé fent servir el menú desplegable 

Rendering de la barra de menús i clicar la opció Material Editor, o utilitzant 

el botó d’accés directe de la barra d’eines. La finestra resultant serà l’editor 

de materials, tot un complert sistema de treball i organització dedicat als 

materials. 

 

Els requadres negres on apareixen 

representades esferes fosques són els 

quadres de mostres i és on es guarden tots 

els colors i textures que es volen fer servir en 

l’escena. Cada mostra de material és 

independent de les altres i té uns paràmetres 

establerts que es poden modificar en els 

quadres inferiors. Si canviem qualsevol de les 

seves característiques, la esfera de la mostra 

també canviarà per mostrar com quedarà 

aplicat, aproximadament, el material en el 

render final. Podem canviar l’esfera per un 

cilindre o un cub fent clic a Sample Type, el 

primer de tots els botons d’accés directe de la 

dreta de la finestra. 

 

Si es vol aplicar a un cos qualsevol dels 

materials guardats en les mostres, s’ha de 

tenir seleccionat l’objecte en qüestió i clicar el 

botó Assign Material to Selection de la 

barra inferior de botons d’accés directe. Una 

alternativa més ràpida a aquest mètode és fer 

clic a la mostra i arrossegar-la directament 

sobre el volum al que volem aplicar el 

material. Per ara, les mostres de material estan buides, ja que en cada projecte nou es buiden 

automàticament, però les podem emplenar fàcilment amb materials de color o de textura com es 

descriu a continuació. 

 

Per crear materials de color, únicament haurem de manipular els paràmetres dels quadres inferiors de 

l’editor de materials. En el primer requadre, Shader Basic Parameters, es selecciona el tipus 

d’ombrejat amb el que s’aplicarà el color per donar diferents efectes. Veiem, doncs, els diferents tipus 

d’ombrejat d’objectes que ofereix Max. 
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ANISOTROPIC 

Realços de llum el·líptics 

 

 
BLINN 

Realços uniformes i nítids 

 

 
METAL 

Imita superfícies metàl·liques 

 

 
MULTI-LAYER 

Superfícies amb realços de llum complexos 
 

 
OREN-NAYAR-BLINN 

Per a superfícies mate com els teixits 

 

 
PHONG 

Realços circulars intensos 
 

 
STRAUSS 

Alternativa per a superfícies metàl·liques. 

 

 
TRANSLUCENT SHADER 
Superfícies translúcides 
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Un cop escollit el mètode d’ombrejat, en el 

requadre inferior, Basic Parameters, entrarem 

els paràmetres numèrics referents al ombrejat 

que hem triat. Cadascun té les seves 

característiques pròpies, però n’hi ha unes 

quantes que són comunes a tots, començant pel 

color. El color del material es tria mitjançant les 

caselles del requadre de l’esquerra.  

 

Es pot observar en la imatge que n’hi ha tres (Ambient, Diffuse i Specular) i això es deu al següent. 

Tot i que el material sigui d’un sol color, cal tenir present que en el món real els objectes monocroms 

presenten més d’un to quan són incidits per la il·luminació, donat que les zones que reben llum 

tendeixen a aclarir-se mentre que les zones on no arriba s’enfosqueixen. Mitjançant les tres caselles 

que, clicant-les, ens obren una paleta de selecció de color, assignem el to que adoptarà el color 

segons el comportament de la il·luminació. En la imatge següent es pot veure la manera en què 

apareixen aquests tons en un render d’un objecte, en aquest cas un con. 

 

 

El color ambiental o Ambient és el color de la 

part fosca, il·luminada dèbilment per la llum 

rebotada de l’entorn.  

 

 

 

El to difús o Diffuse és el color real de l’objecte 

que es pot veure en les parts sense falta ni excés 

de llum.  

 

 

 

El color realç o Specular és el to que s’adopta en 

les parts més brillants i fortament il·luminades.  

 

 

 

En funció de la quantitat de superfície que ocupin aquestes àrees de color, es poden aconseguir 

efectes molt diversos. Per exemple, un objecte amb una superfície de realç molt petita però definida 

donarà sensació de superfície brillant, mentre que un volum amb una àrea de realç molt àmplia però 

difosa imitarà una superfície mate. 
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És important controlar aquests valors dels realços de llum en l’ombrejat, ja que no només van lligats 

als materials de color sinó també als de textura. El quadre inferior a la selecció de color, que porta el 

nom de Specular Highlights, conté els nivells de modulació dels realços. Amb el paràmetre 

Specular Level es determina la grandària de la zona de màxima llum; el nivell Glossiness estableix 

la intensitat de la lluentor; i Soften debilita la brillantor excessiva de la zona de realços. Tenint en 

compte aquests indicadors numèrics, en les imatges següents es mostren els exemples esmentats 

anteriorment: 

 

     

 

 

     

 

 

Queden per esmentar dos valors més que s’inclouen dintre del quadre de paràmetres bàsics 

d’ombrejat, i són la opacitat i la il·luminació pròpia. La il·luminació pròpia o Self-Illumination es 

mostra en el primer requadre a la dreta del selector de colors i permet reduir el color ambiental 

augmentant el color difós. Com més gran és el nombre de la casella, més àmplia és la zona de tons 

mitjans i més es redueix la zona fosca i, en conseqüència, es redueix el contrast. I per últim, la 

opacitat, Opacity, determina la transparència dels volums i predeterminadament es troba a 100, 

valor que determina que un objecte és opac. Com més es redueix aquest nombre, més llum deixa 

passar a través de les seves superfícies. 
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Les opcions mostrades fins ara en referència als materials són idònies per als materials d’un únic color, 

però crear renders a base d’objectes monocroms no ofereix els millors resultats en el 

desenvolupament d’espais versemblants, donat que en la realitat les superfícies tenen una abundant 

quantitat de colors que formen les textures. Amb 3D Studio Max és possible aplicar-les en un procés 

que, si crear materials de color era com pintar superfícies, posar textures s’assembla a empaperar els 

objectes amb paper pintat. El programa crea aquests papers pintats a partir d’imatges ja existents en 

qualsevol format que fa servir com a patró de repetició per crear una mena d’estampats. Les imatges 

següents en mostren un exemple: 

 

         

                 Patró de textura                                   Mostra de material 

 

 

Els “estampats”, amb més adequació, s’anomenen mapes de 

materials i, generalment estan configurats per embolcallar 

els objectes al voltant de les seves superfícies. Existeixen 

diversos tipus de mapes de materials que funcionen per 

sistemes diferents, però el més utilitzat per la seva 

comoditat és el Bitmap. Per crear una textura per aquest 

sistema, necessitarem primer una casella de mostra de 

material buida. 

 

Per buidar una mostra, tenint-la seleccionada, fem clic al 

botó Standard just a sota dels botons d’accés directe que hi 

ha al voltant de les mostres de materials. Això ens obrirà el 

Material/Map Browser, l’explorador on apareixen 

organitzats en forma de llista els materials i mapes que hem 

creat en aquella escena juntament amb els que vénen de 

fàbrica amb 3D Studio. D’aquesta llista, seleccionem el 

material Standard, que és la mostra de material que té tots 

els valors neutrals. 
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A partir d’aquesta mostra buida, determinem el tipus d’ombrejat i els valors dels realços per adequar 

la superfície a la textura que hi posarem. Per exemple, si la textura que volem crear és un teixit, 

haurem de d’aplicar uns valors de superfície mate; en aquest cas no tindria sentit donar-li realços de 

superfície brillant, ja que encara que apliquem després una textura de teixit, no la imitaria amb 

fidelitat. 

 

Quan els preparatius anteriors estiguin acabats, 

haurem d’obrir la imatge que volem convertir 

en textura des del desplegable Maps en la part 

inferior de l’editor de materials. En aquest 

apartat de l’editor de materials veurem una 

gran llista d’opcions, de les quals, per ara, 

utilitzarem Diffuse Color. El que farà aquesta 

opció, quan li haguem donat la imatge, és aplicar la textura al to difós, com si fos el color vertader de 

l’objecte. Al fer clic al botó, se’ns  obrirà de el Material/Map Browser on, aquest cop, apareixeran 

en forma de llista els sistemes de mapes disponibles. Com ja s’ha dit abans, el sistema més pràctic i 

simple d’usar és el Bitmap, per la qual cosa l’haurem de clicar. Immediatament s’obrirà una finestra 

d’exploració des de la qual podrem explorar les unitats del PC per importar la imatge que ha de servir 

de textura. 3D Studio suporta quasi tots els tipus de formats (JPEG, TIF, TGA, PNG, GIF...) de manera 

que no suposa un problema la compatibilitat.  

 

Un cop haguem carregat la textura, tornarem 

al editor de materials on es mostrarà el 

resultat en la mostra de materials i podrem 

modificar les propietats del mapa de materials 

des dels desplegables inferiors. Des de les 

opcions del quadre Coordinates podem 

controlar la manera en què es disposarà la 

textura sobre la superfície (Texture / 

Environ) , el nombre de repeticions que 

tindrà el patró (Tiling) i el desenfocament de 

la imatge (Blur) entre altres. Si la imatge que hem aplicat no ofereix el resultat esperat, sempre 

podem canviar-la amb el botó Bitmap del requadre de Bitmap Parameters, que ens obrirà de nou 

l’explorador del PC. 
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4.8 Il·luminació 
 

 

Sens dubte, la correcta il·luminació d’una escena és un dels factors clau per crear renders d’alta 

resolució amb èxit. Per a representar els efectes lumínics, 3D Studio proporciona uns elements virtuals 

que serveixen de fonts de llum de l’escena. La seva manipulació és semblant a la dels objectes 

convencionals; reben nom i color i se’ls hi poden aplicar transformacions. Pràcticament se’n 

diferencien només pel fet que desprenen llum i no apareixen en el render acabat. Els efectes de les 

llums, com passava amb els materials, no es mostren en les vistes de treball tal i com apareixeran en 

un render acabat. Únicament s’insinuen les principals incisions per donar una visió aproximada de com 

serà el resultat a l’usuari. 

 

             

  Llum en les vistes                                                 Llum en el render 

 

 

La creació de les fonts de llum es duu a terme des de la pestanya 

Create del panell de comandaments, en l’apartat Lights, al 

costat del botó Shapes. Hi ha dues varietats de focus de llum 

que apareixen per separat en el menú desplegable, a sota dels 

botons, les llums estàndard (Standard) i les llums fotomètriques 

(Photometric). En realitat, els dos grups són molt semblants en 

quant a propietats, el que els separa és el fet que les llums 

fotomètriques expressen la intensitat en unitats de mesura reals, 

de manera que en tractaments molt realistes d’un espai poden 

oferir més precisió. Per altra banda, les llums estàndard són les 

clàssiques en totes les versions de 3D Studio i ofereixen més o 

menys la mateixa qualitat d’il·luminació que les fotomètriques 

però els seus càlculs no es basen en mesures reals.  

 

Les llums fotomètriques formen part d’un nivell de domini del programa força avançat, per la qual 

cosa en les següents pàgines dedicades al tema de la il·luminació només es parlarà de les fonts de 

llum estàndard. D’aquestes, podem dir que n’hi ha de quatre menes diferents. 
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FOCUS DE LLUM 

 

Els focus de llums projecten un con de llum de determinades dimensions i direcció que podem triar i 

manipular lliurement. En el menú de creació de llums estàndard del panell de comandaments, hi ha 

dos tipus de focus diferents, Target Spot i Free Spot.  

 

 

       

Target Spot                                                 Free Spot 

 

 

Free Spot actua com si fos una figura geomètrica cònica normal i corrent al la que li haurem d’aplicar 

transformacions de translació i rotació per situar-lo en la posició desitjada. També crearem una forma 

cònica amb un Target Spot, però aquesta es compondrà de dos elements, el focus i l’objectiu que 

podrem desplaçar a gust de forma més intuïtiva i còmode que com ho faríem amb un Free Spot.. 

 

 

 

Render d’objecte il·luminat per focus 

 



                                               CONSTRUCCIÓ DE RENDERS 3D AMB 3D STUDIO MAX 
 

 

48  

 

LLUM DIRECCIONAL 

 

Són semblants als focus de llum, però en aquest cas, la llum és projecta en forma de cos cilíndric. 

Com passava amb els focus de llum, hi ha dos tipus diferents de llums direccionals: Target Direct i 

Free Direct. 

 

 

       

Target Direct                                                 Free Direct 

 

 

 

La diferència entre els dos és la mateixa que hi havia entre els dos tipus de focus. Amb Free Direct 

obtindrem una forma cilíndrica normal i corrent que emet llum, mentre que amb Target Direct 

podrem controlar el cilindre des del seu focus o des de l’objectiu, fent la manipulació més còmode. 

 

Com es pot observar en el següent render, l’efecte de les llums direccionals és força similar al dels 

focus de llum. 

 

 

Render d’objecte il·luminat per llum direccional 
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LLUM OMNIDIRECCIONAL 

 

En les llums omnidireccionals, la llum es propaga en totes direccions, com si es tractés d’una esfera 

brillant. Per construir una font de llum omnidireccional, només cal seleccionar el botó Omni de 

l’apartat de creació de llums del panell de comandaments. 

 

 

      

                      Omni                              Render d’objecte amb llum omnidireccional 

 

 

LLUM ZENITAL 

 

La il·luminació zenital afecta a tota l’escena imitant l’efecte que fa la llum solar en ser filtrada per 

l’atmosfera terrestre. En la pestanya de creació del panell de comandaments s’anomena Skylight. 

 

 

      

           Skylight                                   Render d’objecte il·luminat per llum zenital 
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Totes les fonts de llum, siguin del tipus que siguin, tenen unes característiques comunes que se’ls hi 

determinen en el moment de ser creades,  i com passava amb els objectes, sempre les podrem 

canviar accedint a la pestanya Modify del panell de comandaments. 

 

En el requadre Name and Color, determinem el nom i el color de la 

llum com a objecte en l’escena. Aquest color no és el to de la 

il·luminació sinó el color que tindrà com a objecte manipulable en 

les vistes de treball. Com passava també amb els objectes, el seu 

nom i color no afecten directament la escena. 

 

Marcant la casella On del quadre General Parameters, 

determinem que la font d’il·luminació estarà encesa i produirà llum. 

La segona casella On de Shadows i el seu menú desplegable, estan 

destinats a la configuració de les ombres projectades. Seguint les opcions que venen preestablertes, 

els punts de llum no creen les ombres que projecten els objectes, amb la qual cosa si ens interessa 

aquest efecte per donar més realisme l’haurem de marcar. Hi ha diversos sistemes de projecció 

d’ombres que podem triar en el menú desplegable, i els més populars són els mapes d’ombres 

(Shadow Map) i els traçats per raigs (Ray Traced Shadows). 

 

 

           

      Shadow Map                                            Ray Traced Shadows 

  

 

El traçat d’ombres per raigs basa la interpretació de les ombres projectades en càlculs matemàtics 

mentre que els mapes d’ombres retallen el perfil de l’objecte i el dibuixen en la superfície projectada, 

com si fos una textura més. En conseqüència, el sistema Ray Traced Shadows produeix ombres més 

retallades. En les imatges següents es comparen els resultats d’ambdós sistemes de projecció 

d’ombres en un render per observar les diferències. 
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Uns altres aspectes a configurar de les fonts de llum són la 

intensitat, el color i la atenuació. La intensitat fa referència a la 

potència de la font de llum, i la podrem augmentar o disminuir 

modificant el número de la casella Multiplier. Just al costat 

d’aquesta, una requadre de selecció de color ens servirà per indicar 

el color de la llum que desprendrà el punt lluminós. Podrem 

determinar l’atenuació, és a dir la debilitat que agafarà la llum al 

prendre distància, inserint els valors numèrics en els quadres Near 

Attenuation i Far Attenuation.  

 

 

Fins aquí el tema de les fonts de llum és relativament senzill, però 

les coses es compliquen si volem interpretar unes il·luminacions realistes en l’escena. Els programes 

de creació 3D tradicionals han interpretat sempre la llum senzillament aplicant uns càlculs matemàtics 

per determinar les zones de llum, de tons mitjos i d’ombra en els objectes d’una escena segons la 

posició d’aquests respecte la llum. Però en el món real el viatge de la llum no és tan senzill. Quan un 

objecte rep raigs de llum no només és afectat passivament, sinó que fa rebotar la llum en totes 

direccions afectant als elements del seu voltant creant reflexes o rebots de llum. 

 

La interpretació d’aquests rebots de llum per a una aplicació 3D suposa un esforç extra que ha de 

posar en pràctica a partir de més càlculs matemàtics  encara més complexes que els anteriors. Aquest 

sistema més complex de càlculs de les llums s’anomena il·luminació avançada. En les dues imatges 

següents es pot comparar la diferència entre aplicar tècniques d’il·luminació avançada i la sensació 

d’artificialitat que causa la seva absència. Els rebots de llum originen una extensa varietat de 

tonalitats en els objectes dotant-los de més realisme i credibilitat. 

 

 

     

Escena sense il·luminació avançada                  Escena amb il·luminació avançada 
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Quant a il·luminació avançada, 3D Studio ofereix dues tècniques diferents: el Light Tracer i 

Radiosity. Vertaderament, Light Tracer no és més que una versió reduïda de l’altre i ha estat 

dissenyada per compatibilitzar amb la interpretació de fonts de llum estàndard. D’altra banda 

Radiosity només funciona amb fonts de llum fotomètriques. 

 

Per activar qualsevol dels dos sistemes de llum 

avançada, haurem d accedir al menú Rendering 

de la barra de menús i seleccionar la opció Light 

Tracer o Radiosity del petit desplegable. En 

realitat això ens obrirà la finestra Render Scene 

des de la qual es realitzen les captures de render 

com es mostra en el subapartat 4.10. Per ara en 

aquesta finestra només caldrà marcar com a 

activa algun dels dos tipus de llum avançada. 

 

En les dues imatges següents es pot observar la diferència entre utilitzar llums estàndard en 

combinació amb Light Tracer i les llums fotomètriques amb Radiosity. Les llums estàndard tenen 

tendència a crear monotonia en els tons, mentre que les fotomètriques originen una valuosa varietat 

de tons que ressalten el volum i la profunditat amb més detall.  

 

 

        

Light Tracer – llums estàndard                               Radiosity – llums fotomètriques 
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4.9 Càmeres 
 
 
Arribats a aquest punt, hem ubicat en un espai una sèrie d’objectes que, a partir d’estructures 

geomètriques bàsiques hem modelat per crear formes complexes. Els hi hem assignat un color o 

textura i hem disposat unes fonts de llum perquè els il·luminin. Pràcticament només queda crear els 

renders de l’escena. 

 

En termes senzills, un render és una 

captura fotogràfica de l’espai imaginari 

que hem inventat. Per a tal propòsit 

existeixen les càmeres de 3D Studio, 

una simulació virtual de càmeres 

òptiques reals. Les càmeres, de la 

mateixa manera que els objectes i les 

fonts de llum, són un element més de 

l’escena i, per tant, també reben nom i 

color i se’ls pot aplicar qualsevol dels 

tres aparells de transformació.  

 

La imatge de l’esquerra mostra com apareixen les càmeres en la vista de perspectiva de l’escena. Es 

pot observar que quan es tenen seleccionades, mostren la seva zona d’enfocament amb línies de color 

clar per orientar a l’usuari de com faran la “fotografia”. 

 

Les càmeres es creen, com els objectes i les fonts de llum, des de la 

pestanya Create del panell de comandaments, on tenen el seu propi 

subapartat. Com veurem en accedir-hi, hi ha dos tipus de càmeres, 

les Free i les Target. Senzillament l’únic en que varien és que les 

Free són tota una peça que per manipular-la  en l’espai se li han 

d’aplicar transformacions de translació i rotació, mentre que les 

Target tenen dos punts controlables, la càmera i l’objectiu, fent-ne 

més còmode el desplaçament. El concepte d’ambdues, però, és el 

mateix. 

 

Al ser una imitació de les càmeres òptiques reals, les càmeres de 3D Studio presenten unes 

característiques típiques de les càmeres tradicionals que s’han de determinar a l’hora de crear-les.  

 

 

 

 

 



                                               CONSTRUCCIÓ DE RENDERS 3D AMB 3D STUDIO MAX 
 

 

54  

 

 

D’una banda tenim la distancia focal (Lens), és a dir, la distancia que hi ha entre l’objectiu i la 

pel·lícula. La distancia focal influeix en la perspectiva de la imatge, donat que els objectius llargs 

tendeixen a suavitzar les fugues mentre que els curts les exageren.  

 

El segon factor a tenir en compte és el seu camp de visió  (FOV). Es tracta simplement de l’angle de 

visió que es té de l’escena. No té efectes directes en la perspectiva tot i que es veu condicionat pel 

valor de la distancia focal; una càmera amb un objectiu curt tindrà un angle de visió molt ampli 

mentre que una altra amb una distancia focal llarga el tindrà més estret. 

 

En la imatge de l’esquerra es mostra un esquema gràfic de la distancia focal (A) i l’angle de visió (B). 

Quant a la de la dreta, és una demostració dels efectes d’aquests dos components de la càmera en la 

perspectiva. Es pot apreciar que en la casa de la imatge superior els punts de fuga estan molt 

allunyats entre ells perquè ha estat capturada amb una lent llarga. En contraposició, la casa de la 

imatge inferior denota unes fugues de perspectiva molt pronunciades, conseqüència d’utilitzar un 

objectiu molt curt.  

 

      

 

 

Controlant aquests valors bàsics i adaptant-los a la sensació que es vol expressar, ja podem disposar 

la càmera en la escena i ubicar-les en la posició que es desitgi. En aquest pas es pot plantejar un petit 

conflicte i és el fet de no poder veure amb claredat que està enfocant la càmera pel fet que les vistes 

de treball predeterminades són una mica massa estàtiques. Per estar segurs sobre si l’enquadrament 

és satisfactori, es pot assignar la càmera a qualsevol de les quatre vistes, i això ens permetrà veure 

en aquella vista el que la càmera està enfocant.  

 

Tenint la càmera en qüestió seleccionada, fem clic amb el botó dret del ratolí en qualsevol punt 

d’alguna de les quatre vistes de treball i, de les moltes opcions que ens sortiran en forma de 

desplegable, marquem Set View to Selected Càmera. El resultat serà semblant a la següent imatge: 
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      Vista de la càmera                               Vista de perspectiva 

 

 

A la vista de l’esquerra se li ha assignat el punt de vista de la càmera 1 mentre que en la vista de la 

dreta, s’ha mantingut la perspectiva per poder manipular la càmera amb comoditat. Si en modifiquem 

la posició, automàticament la vista de l’esquerra també canviarà per mostrar el nou punt de vista que 

ha adoptat. 

 

 

 

      Vista de la càmera                               Vista de perspectiva 
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4.10 Render 
 
 
Finalment, aquest és l’últim i el més important esglaó d’aquesta llarga cadena de treball. Si 

vertaderament el procés de creació d’un render fos simplement fer una fotografia, podríem dir que 

només ens queda prémer el botó de captura. Però un render és quelcom una mica més complex. Com 

ja s’ha dit, un render és una captura bidimensional d’un espai tridimensional i, per a fer aquesta 

captura, l’ordinador ha de processar tota la informació que li hem entrat en relació a objectes, llums, 

colors, textures i altres. Per aquest motiu, pot ser un procés que pot durar des d’escassos minuts en 

una escena simple fins a llargues hores en escenes complexes. 

 

Si és el primer render que es fa de l’escena des que 

s’ha començat a dissenyar-la, segurament el primer no 

serà la versió definitiva, ja que possiblement voldrem 

canviar l’enquadrament, la posició d’algun objecte, 

alguna textura, la intensitat de la llum o qualsevol dels 

altres factors que intervenen en un render. És 

justament per aquesta raó que 3D Studio disposa d’una 

finestra molt complerta especialitzada en el rendering 

de l’escena i des de la qual podem modificar la qualitat 

dels primers renders de prova per evitar la llarga espera. 

 

Per accedir a aquesta finestra, anomenada Render 

Scene, haurem d’accedir al desplegable Rendering i 

fer clic a la opció Render... En aquesta finestra, 

conformada per diverses pestanyes, trobarem totes les 

opcions de configuració de renders. 

 

La primera pestanya, Common, fa referència als 

aspectes de format del render, i la trobarem dividida en 

diversos requadres. En Time Output es determina la 

durada del render, si el que es vol processar és una 

animació. En el nostre cas no caldrà preocupar-se per aquests paràmetres perquè estem fent un 

rendering d’imatge fixa. En el segon requadre, Output Size es determina les dimensions del render 

en pícsels, tenint present que quanta més grandària tingui la imatge final, més llarg serà el procés de 

render, però  també oferirà més qualitat de resolució. 
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Passant a la segona pestanya de la finestra, Renderer, és on trobarem les opcions que ens permetran 

crear renders esborrany abans d’arribar a la composició definitiva. El quadre d’Options ens permet 

desmarcar els elements que no volem que es creïn 

en les primeres representacions per estalviar temps 

d’espera. Es poden desactivar els efectes de textura 

(Mapping), la projecció d’ombres (Shadows) o la 

reflexió de llums (Auto-Refect/Refract and 

Mirrors). 

 

La pestanya Raytracer conté les opcions de 

configuració de la projecció d’ombres pel sistema 

Ray Traced Shadows, que per defecte es troben 

totes activades per mostrar el màxim resultat. La 

projecció d’ombres amb Raytracer, però, no afecta 

massa la velocitat de render així que no és massa 

rentable manipular-les, donat que la restauració a la 

configuració original podria ser problemàtica. 

 

En el capítol de llums ja s’ha parlat sobre la última 

pestanya, Advanced Lighting, que conté els 

paràmetres de configuració dels sistemes de llum 

avançada que permeten realitzar els efectes de 

rebots de llum en la il·luminació de l’escena. Del 

desplegable d’aquesta pestanya s’haurà de 

seleccionar entre els dos sistemes de llum avançada, 

Light Tracer o Radiosity si volem aplicar-los al render, però s’ha de valorar que el seu ús alenteix 

enormement el procés de rendering, amb la qual cosa el més recomanable és desactivar-les en els 

primers esborranys. 

 

Quan s’han configurat totes les característiques adequadament, només queda, com deia abans, 

prémer el botó de captura, Render, que es troba en la part inferior de la finestra. Abans però, ens 

haurem d’assegurar que la casella Production al costat del botó està activada i que en el desplegable 

Viewport hi hem assignat la càmera amb la qual volem fer la captura. Al clicar-lo, se’ns obrirà la 

finestra de fotograma, on és processarà el render i es mostrarà en les dimensions que prèviament li 

hem determinat. Un cop representat, el podrem guardar en format d’imatge mitjançant el botó de 

l’esquerra superior de la finestra. 

 

Després de realitzar diferents esborranys de proves, quan donem per definitiu el render, el 

recomanable seria optimitzar les opcions per fer una captura a gran escala amb la màxima qualitat 

possible, ja que després, al reduir-ne les dimensions el resultat gràfic és més bo que l’obtingut fent 

una captura de grandària reduïda directament. Quant a formats, els més aconsellables a fer servir 

serien el JPEG i el PNG perquè mantenen l’equilibri entre qualitat i pes d’imatge.  
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5 .  P R O J E C T E S  P R O P I S  

 
5.1. Escena 1: Esfera sobre taula 

 
 
Les imatges que es mostren unes pàgines més endavant són els quatre renders d’una de les primeres 

escenes que vaig desenvolupar al començar a manipular 3D Studio Max amb un cert control. Com es 

pot observar, el tema representat és bastant senzill, justament pel fet que era dels primers treballs.  

 

Els elements que conformen l’escena són simplement dos, un pla i una esfera, als quals no els hi he 

aplicat cap modificació, sinó que n’he mantingut la forma primitiva. En les imatge següents, que 

mostren les vistes de treball de l’escena, es pot observar l’estructura interna d’aquesta: 

 

 

         

            Alçat                                                                      Perfil 

 

         

            Planta                                                              Perspectiva 

 

 

A aquests objectes els hi he aplicat dos materials de textura a partir de bitmaps. La textura de la taula 

no és més que una fotografia d’una superfície de fusta a la que li he donat un mapa de reflexió 

Raytrace per reproduir els reflexos de l’esfera sobre la taula.  
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El material de l’esfera també està pres d’una fotografia, en aquest cas del mar. A més a més, li he 

aplicat un valor de realç bastant alt per fer aquest efecte de brillantor en la superfície de l’esfera, com 

es pot veure en els renders. 

 

 

              

   

 

La llum que he utilitzat per il·luminar l’escena varia una mica la posició en cada render mostrat, però 

bàsicament he fet servir dos punts de llum fotomètrica a potència mitja i amb un radi d’atenuació 

reduït, que origina aquest efecte de focus més realista que els propis focus de llum estàndard. 

 

Pel que fa als enquadraments, he utilitzat una única càmera amb la qual he anat variant el punt de 

vista de l’escena. En el cas de l’última captura, per accentuar la perspectiva de les esferes he fet servir 

una lent de 30mm.  

 

En el moment de fer els renders, he determinat unes dimensions de 1600x1200 pícsels (que 

posteriorment he reduït per poder mostrar les imatges en aquest document) i he utilitzat el sistema de 

llum avançada Radiosity per representar acuradament els efectes de reflexió i els rebots de llum. En 

totes les captures el temps que l’ordinador ha consumit en els càlculs ha estat d’aproximadament uns 

vint minuts. 

 

En les dues pàgines següents es mostren els renders realitzats a partir d’aquesta escena. 
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5.2. Escena 2: Cafè 
 
 
El següent projecte que mostro en aquest apartat és un dels que he treballat més i amb el que em 

trobo més satisfet amb el resultat. La seqüència de renders que es mostra unes pàgines més 

endavant simula un entorn domèstic conformat per un tamboret i una taula sobre la qual hi ha 

una tetera i una tassa. La sèrie porta el nom “cafè” justament per ser un element suggeridor en 

tota l’escena malgrat no ser-hi present. 

 

 

 

Inicialment els objectes els he modelat, en projectes separats i després els he unit per esdevenir 

el conjunt final.  

 

D’aquests, els més simples de construir han estat: la tetera, que senzillament és la primitiva 

estàndard que 3D Studio té en el seu repertori de forma predeterminada; la taula, que està 

formada per dos objectes també extrets de les primitives estàndard, un cilindre i un 

paral·lelepípede al que li he aplicat un torsió de 90º amb el modificador Bend; i les parets i el 

terra, que són simples primitives de paral·lelepípede. 
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Pel que fa la tassa, l’objecte amb el qual he tingut més mal de caps, també és integrada per 

diversos elements. Primer de tot, el plat sobre el que s’aguanta l’he construït a partir d’un dibuix 

amb una forma Line a la que posteriorment he donat volum amb el modificador de gir, Lathe. Pel 

que fa el cos de la tassa, he utilitzat la primitiva del tub amb un gruix molt reduït i n’he augmentat 

l’obertura superior amb el modificador Taper. La nansa l’he dissenyat a partir de mig toroide al 

que he aplicat el modificador Bend per estilitzar-lo. I per acabar, la cullera també és un dibuix fet 

amb la forma Line al que he aplicat el modificador Extrude. 

 

            

 

A simple vista, el tamboret pot semblar força complex però en realitat no ho és. Per començar, la 

part inferior de les potes l’he compost amb dos cilindres molt prims i llargs que he torçat amb 

Bend en angle de 90º. A la intersecció d’aquests dos he aixecat un cilindre amb un radi una mica 

superior als anteriors i en la seva part superior he creat una estructura idèntica a la inferior en 

posició invertida però suprimint un dels quatre extrems, ja que seran el suport del respatller. 

Inicialment no tenia pensat posar-li, però em vaig veure obligat a improvisar-lo perquè no trobava 

cap altra manera de donar més estabilitat al coixí del tamboret. Aquest últim l’he creat amb la 

primitiva addicional, Chamfer Cylinder. Per acabar, el coixí respatller no és mes que la secció 

d’una primitiva de toroide. 
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Els materials han estat un altre aspecte que he acurat molt en aquesta escena. Tant a les parets 

com al terra els he assignat un material mate amb pocs realços de llum per no sobrecarregar de 

lluentor i reflexos l’escena. Al terra però, li he donat un mapa de textura Bitmap de parquet 

mentre que a les parets els hi he determinat un granulat blanc. 

 

                   

 

Per a les superfícies metàl·liques de la tetera, la cullera i els suports del tamboret, he concebut un 

material gris fosc amb potents i definits rebots de llum. A més a més, li he assignat un mapa de 

Falloff i Raytrace perquè faci reflex del que hi ha en el seu entorn. A la tassa i al plat també els 

hi he aplicat un material semblant, però enlloc de tenyir-los de color fosc els hi he determinat un 

color blanc amb realços de llum menys potents que els metàl·lics.  

 

Per últim, als coixins del tamboret els hi he aplicat un material de superfície mate amb mapa 

textura Bitmap d’una imatge de tela i a la taula he seguit un procés similar però amb una imatge 

de textura de fusta. 

 

                   

 

Respecte a la il·luminació, només he emprat dos fonts de llum. D’una banda, he fet servir una llum 

d’àrea del tipus fotomètrica amb una intensitat moderada. La projecció d’ombres li he configurat 

que la realitzés pel sistema Shadows Map, per originar unes penombres més difoses i menys 

marcades que el Raytrace. El segon punt d’il·luminació que he utilitzat ha estat una llum zenital 

Skylight de intensitat quasi imperceptible, però la precisa per donar lluminositat a la totalitat de 

l’escena i causar l’efecte d’il·luminació diürna. 
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L’intèrpret de llum avançada que he emprat en el render no ha estat cap dels dos esmentats 

anteriorment, Light Tracer o Radiosity, sinó una expansió que ve de sèrie amb 3D Studio, el 

Mental Ray. Es tracta d’un sistema, més complex encara que Radiosity, que és capaç de donar 

resultats sorprenentment semblants a la realitat. Actualment, és d’entre les diverses tècniques 

d’interpretació, la més precisa, i això ho he notat en el moment de fer els renders. 

Aproximadament i sense exagerar, cada render d’aquesta sèrie ha trigat unes dues hores en 

visualitzar-se.  

 

La imatge inferior i les de les pàgines següents són els renders resultants d’aquest projecte. 
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5.3. Escena 3: Habitació en aigua 
 
 
L’última de les escenes que he creat i que mostro en aquest apartat no conté tanta complexitat de 

modelat com el projecte anterior, però hi he tingut una dedicació important en el treball de 

materials i il·luminació, ja que la meva intenció era aconseguir uns renders amb valors realistes de 

projecció de llums sobre superfícies líquides o cristal·lines. 

 

L’entorn el conformen quatre elements: un nus de tor, un paral·lelepípede buidat i dos plans. 

 

 

         

            Alçat                                                                      Perfil 

 

         

            Planta                                                              Perspectiva 

 

 

La caixa de l’habitació l’he creat a partir d’una primitiva de cub que he duplicat , li he reduït les 

mides i l’he situat en l’interior de l’altre. Amb l’eina Boolean dels objectes compostos he restat la 

caixa petita a la grossa originant l’habitació que es pot veure en els renders. Per fer-li la finestra 

he seguit un procediment semblant però fent una caixa més petita i situant-la en l’interior de la 

cara a la que li volia fer l’obertura. 
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L’objecte protagonista és senzillament la primitiva addicional del nus de toroide, que permet crear 

enllaços entre un il·limitat nombre de figures d’aquest tipus. En aquest cas n’he enllaçat tres. 

 

 

 

Pel que fa al pla que limita el nivell de l’aigua, l’he construït amb la primitiva del pla i li he aplicat 

el modificador Noise per fer alteracions en forma d’ona en la seva superfície, imitant els 

moviments de l’aigua. 

 

Hi ha un altre pla, malgrat que no es noti, darrere la finestra. Aquest pla simplement té la funció 

de mostrar el cel, i per aquest motiu li he donat un material amb mapa de textura utilitzant una 

imatge. A més a més, li he augmentat considerablement el paràmetre d’il·luminació pròpia perquè 

es mostri completament il·luminat tot i no ser incidit directament per les fonts de llum. 

 

                                                                    

        Textura del cel                              Mostra d’aigua                        Mostra de cristall 

 

Al nus li he donat un material de cristall, aplicant-li uns mapes de transparència i reflexió prou 

potents. Pràcticament no li he donat realços per donar prioritat a les reflexions i imitar millor 

l’efecte de vidre transparent. He emprat com a base de la mostra de material un Mental Ray 

Shader, doncs ofereixen resultats molt òptims tot i sacrificar temps de render. 

 

El material del pla de l’aigua és el més complex de tots. Primerament he creat un material amb 

ombrejat Phong i n’he reduït considerablement la transparència. Després he aplicat uns tons 

blaus als colors d’ambient i de difusió i he assignat un mapa de reflexió Raytrace al material, per 

fer que reprodueixi uns reflexos semblants als de l’aigua. Per últim, li he donat una textura de 

distorsió per imitar les lleugeres ones de l’aigua. 
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Quant a les parets i el terra de l’habitació, simplement els hi he determinat un to blanc perquè 

projectin  sobre la seva superfície amb més nitidesa els raigs de llum sota l’aigua. 

 

Encara que una mirada ràpida als renders pot determinar que només hi ha un punt de llum que ve 

de fora de la finestra, realment són diverses les fonts d’il·luminació que hi intervenen. D’una 

banda hi ha una llum fotomètrica d’àrea just en la finestra apuntant al centre de l’habitació a una 

potència mitja i amb projecció d’ombres Shadows Map. 

 

A més a més, per presentar els reflexos de l’aigua, he disposat tres llums omnidireccionals al 

voltant de la superfície de l’aigua. A aquestes els hi he desactivat les opcions d’incisió de llum i he 

fet que només causin reflexos per evitar excés de llum en la composició. 

 

Com en l’escena anterior, l’intèrpret de render que he fet servir ha estat Mental Ray i he aprofitat 

la seva funció de projecció de raigs càustics dissenyada especialment per representar millor els 

líquids i les superfícies cristal·lines quan són travessades per raigs de llum. Utilitzar aquesta funció, 

però, ha suposat que el temps de visualització dels renders hagi estat d’unes quatre hores per 

cadascun. 
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                                               CONSTRUCCIÓ DE RENDERS 3D AMB 3D STUDIO MAX 
 

 

73  

 
 

6 .  C O N C L U S I Ó  
 

 

La meva idea del treball de recerca, des del primer contacte, ha estat força clara i concisa. Tenia com 

a propòsit que aquest treball em servís, no només per cobrir una de les clàusules legals del batxillerat, 

sinó que vertaderament m’aportés uns coneixements en una matèria del meu interès, sent una 

primera experiència en aprenentatge autònom. Puc dir, per tant, que des del principi l’he considerat 

un repte personal, d’esforç i superació. 

 

Com ja he explicat en la introducció, el meu objectiu era aprendre a desenvolupar imatges generades 

per ordinador mitjançant un programa de realització, 3D Studio Max. Això comportava comprendre la 

utilitat de la multitud d’eines que proporciona l’aplicació i entendre com estan relacionades. Si agafo 

com a referent aquesta fita, puc dir que he arribat a la meta; he après a dominar els fonaments de 3D 

Studio. No obstant això, si s’entén la creació 3D com a una tècnica més d’expressió en les arts visuals, 

demana el seu temps obtenir-ne el domini precís per arribar a plasmar amb perfecció allò que es vol 

expressar. Però no temps de dedicació, perquè d’aquest no me n’ha faltat, sinó temps de maduració 

de concepte, de convivència amb la tècnica i de comprensió dels seus quès i perquès. De totes 

maneres, valoro enormement la feina que he dedicat a aquest projecte ja que ha estat la porta 

d’entrada a un món de creació que em fascina. 

 

La conclusió principal a la que he arribat amb la meva investigació, és que la producció 3D és una 

tècnica menys freda i pautada del que sembla vist des d’un punt de vista exterior. Com tota 

manifestació d’art visual, la seva manipulació demana una certa sensibilitat i coneixement de 

conceptes tan fonamentals i comuns en les arts plàstiques com poden ser la teoria del color, els 

esquemes de composició o el tractament de la llum. D’altra banda, s’ha de dir que també requereix 

una important base de representació tècnica, sense la qual pot resultar difícil entendre el sistema de 

treball de 3D Studio. Tot plegat m’ha recordat allò que es parla molt sovint a les classes de dibuix, 

quan es diu que el dibuix té una part d’anàlisi i raonament i una altra d’expressió i subjectivitat. La 

creació 3D també té aquest contrast, fins i tot encara més marcat, entre dos oposats que depenen un 

de l’altre recíprocament. 

 

Una altra resolució important que he obtingut amb el treball és el fet que el desenvolupament 

d’imatges 3D aglutina principis d’activitats artístiques tan variades com són el dibuix, la pintura, 

l’escultura, la fotografia i el cinema, entrant en el concepte d’art total. Es pot demostrar això pel fet 

que el procés de modelat s’assembla considerablement als treballs d’escultura i dibuix convencionals, 

mentre que les tasques de textura, il·luminació i render demanen certes nocions de pintura i  

fotografia. En conjunt, es pot dir que és un mitjà que no només crea imatges, sinó que elabora una 

realitat paral·lela i alhora independent del nostre espai i temps físic.  
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A nivell més tècnic, he après per experimentació pròpia que 3D Studio Max és un dels programes que 

equilibra millor la qualitat de render amb la facilitat de manipulació. Facilitat òbviament relativa 

davant d’altres programes realment complexes com Maya, però presentant resultats comparables als 

d’aquestes altres aplicacions.  

 

Respecte a problemes en la recerca, no em puc queixar massa. He trobat tota la informació que em 

calia sense dificultat; cal dir també que malgrat que no ha suposat cap entrebanc, el noranta per cent 

de les fonts han estat en anglès, donat que 3D Studio Max no té gaire difusió en altres llengües. El 

que sí ha sigut una veritable molèstia és que el programa requereix una CPU de rendiment alt en el 

moment de crear els renders de l’escena, i donat que el meu no disposa d’aquesta potència, el temps 

invertit en algunes imatges ha estat exageradament prolongat.  

 

Però deixant de banda la conflictiva i per acomiadar amablement el document, només em queda dir 

que tot i que aquest treball s’hagi acabat, la meva dedicació en aquest tema no ha finalitzat aquí, 

doncs penso continuar, i de fet continuo, experimentant amb 3D Studio Max descobrint noves funcions 

encaminades a un nivell més avançat. El meu següent objectiu és la confecció de seqüències 

d’animació amb aquest mateix programa. Però això ja és una altra història. O treball... 
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