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1. Prefaci 
 

El projecte es titula Il·lustració d’una escena en 3D i el seu objectiu principal és la creació d’una 

escena 3D cartoon a partir de softwares de modelat 3D. 

 

En aquesta escena a crear es modelarà l'escenari i els personatges, es crearan els materials i 

s’aplicaran als diferents objectes, es treballarà la il·luminació per tal de potenciar els materials i es 

renderitzarà l'escena per aconseguir una imatge resultant del procés.   

 

S'utilitzaran diferents programes per poder comparar els processos de modelatge, materials i 

renderització. 

 

 

1.1 Paraules clau 

Il·lustració, escena, modelat, 3D, cartoon. 
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2. Introducció 
2.1 Context 

Aquest projecte és un Treball de final de Grau del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de 

Terrassa. L’objectiu del treball és desenvolupar una escena 3D cartoon durant el vuitè semestre del 

Grau en Multimèdia per tal de demostrar els coneixements adquirits durant el grau. 

 

2.2 Introducció a l’estat de l’art 

Un dels aspectes més importants d’aquest projecte és la capacitat de modelar, texturitzar i il·luminar 

una escena 3D per tal d’obtenir-ne una il·lustració a partir del renderitzat de l’escena.  

 

Això comporta un seguit de tècniques i mètodes els quals depenent dels diferents programes de 

modelatge. En l’apartat quatre s’introduiran els conceptes d’il·lustració, modelat 3D i els diferents 

softwares, extraient-ne així una conclusió sobre quin software és millor utilitzar per assolir els 

objectius que presenta aquest projecte.  

 

2. 3 Introducció al projecte 

Aquest projecte té com a objectiu construir una escena 3D cartoon per tal de poder obtenir una 

il·lustració. Per arribar a assolir aquest objectiu es faran servir diferents softwares de modelatge 3D 

optimitzats pel modelat de personatges i animació. Si les dificultats que es poden trobar al llarg del 

projecte ho  requereixen, es faran servir altres softwares.  

 

Com a resultat, l’escena ha de tenir una qualitat que faci possible que el renderitzat d’aquesta 

permeti crear una imatge amb condicions per poder-la fer servir posteriorment per altres projectes 

com per exemple la cartellera en un cinema, per anunciar una pel·lícula o la portada d’un videojoc.  
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3. Desenvolupador del projecte 
 
Com que es tracta d’un Treball Final de Grau només hi haurà un sol desenvolupador per fer el 

projecte, és a dir, jo. Per tant les responsabilitats que en un projecte extern haurien d’estar 

repartides entre diferents rols professionals i treballadors estaran dirigides i realitzades per mi.  

 

3. 1 Director del projecte 

El director del projecte és Miquel Bigas del departament de Fotografia i CGI. 

El director del projecte s’ha encarregat de guiar-me durant tot el desenvolupament, aconsellant-me 

i guiant-me per tal d’aconseguir un final satisfactori del treball.  

En Miquel ha sigut qui m’ha ajudat tant en aspectes de gestió com en aspectes tècnics (seguiment 

del treball, modificacions en l’abast, dubtes,  etc.). 

 

4. Estat de l’art 
 

4.1 Il·lustració 

 
Una il·lustració és un dibuix o una imatge que adorna o documenta un text. És un component gràfic 

que complementa un text. 

 

Les il·lustracions són imatges associades a paraules que li ofereixen a l’espectador una visualització 

ràpida de la informació a explicar.  

 

La il·lustració digital és aquella imatge que s’ha creat utilitzant tecnologies informàtiques. 

L’il·lustrador fa servir  dispositius electrònics com per exemple el ratolí, llapis òptic, tauleta gràfica o 

una pantalla tàctil amb l’ajuda de programes que li permeten crear una imatge.  No es considera 

il·lustració digital corregir una imatge o editar una imatge que s’hagi creat prèviament amb tècniques 

gràfiques analògiques.  

 

La il·lustració 3D és una de les tècniques més utilitzades a la indústria cinematogràfica. Els elements, 

personatges i escenaris són modelats o il·lustrats en 3 dimensions (o eixos).  
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4.2 Modelat 3D 

El modelat 3D és el procés de desenvolupar una representació tridimensional a través d’un software. 

Al producte o objecte modelat se l’anomena model 3D i es pot visualitzar com una imatge 

bidimensional mitjançant un procés anomenat renderitzat 3D.   

 

Els models 3D són un conjunt de punts en l’espai tridimensional units per  entitats geomètriques 

com triangles, línies, superfícies corbes... 

 

Avui en dia els models 3D són utilitzats en una àmplia varietat de camps. La indústria mèdica utilitza 

models 3D per representar òrgans de forma detallada i representacions interactives de l’anatomia; 

la del cine els utilitza per crear personatges i objectes d’animació; la dels videojocs per crear entorns 

virtuals i recursos pel propi videojoc; la de l’arquitectura els utilitza per recrear estructures; la 

indústria del disseny industrial per simular automòbils... 

 

4.3 Softwares de modelat 

El software de gràfics 3D és un conjunt d’aplicacions que permeten la creació i manipulació de gràfics 

3D per ordinador. 

 

En el mercat hi ha diferents programes. Els més utilitzats són: 

- 3Ds Max 

- Maya 

- Cinema 4D 

- Blender 

- ZBrush 

- Lightwave 3D 
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Les bases que utilitzen però són les mateixes. Hi ha tres tipus bàsics  a partir dels quals podem 

generar un model 3D: 

 

- Box modeling: és la més utilitzada. Es basa a partir d’una figura predissenyada senzilla la 

qual s’anomena primitiva (pla, cub, esfera...). Després se li afegeix geometria en forma de 

vèrtex, cares... que fan que el volum guanyi forma i detalls 

- Sculp modeling: Aquest mètode també parteix d’una geometria primitiva, però en aquest 

cas la geometria s’afegeix simulant una pressió, estirament o aixafament a la malla 3D, 

bàsicament com si estiguéssim treballant amb fang en la vida real. Això fa que es generin 

noves cares a nivell intern modificant el volum i la forma. 

- NURB Surfaces and NURB Curves: En les corbes NURB no existeixen realment polígons, en-

cara que en general tots els motors de render han de convertir aquestes superfícies en tri-

angles per a poder ser representades. El gran avantatge d'aquest tipus de superfícies és que 

estan definides matemàticament i per tant per molt que ens acostem sempre es veuen per-

fectes. El potencial està en poder controlar certs punts de la malla matemàticament creant 

així superfícies i corbes que s’ajusten a la perfecció al model a reproduir.  

 

Cal dir que la finalitat d’aquest treball és realitzar una il·lustració 3D on hi hagin uns personatges. 

Per aquest motiu es treballarà a partir de box modeling i sculp modeling.  La decisió de quin 

mètode es tria però dependrà de cada programa i etapa del projecte. 

 

Quan es modelin els personatges es treballarà amb el ZBrush, programa que treballa a partir del 

mètode sculp i quan es modeli l’escena es treballarà a partir del box modeling amb el 3Ds Max. 

Tot i així com que els dos programes poden exportar arxius en el format .obj si és necessari es 

podrà importar el personatge al 3Ds Max per donar-li retocs o a la inversa. 

 

 

 

 

 

 

 



Il·lustració 3D | Judit Martin Vilà                                                                                            P á g i n a  | 9 
 

 

4.4 Existència en el mercat 

En el mercat espanyol hi ha molta oferta en l'àmbit de la il·lustració i el modelat 3D. Es pot trobar 

des de freelance fins a empreses. Alguna de les empreses que es podrien considerar competència 

directe serien: 

 

1. ANIMAL STUDIOS: seria el principal competidor. Encara que la seva localització geogràfica 

sigui Madrid, es dedica bàsicament a les il·lustracions, ja siguin 2D o 3D, i a l’animació. Tre-

balla bàsicament amb el 3D i igual que Ilusion Studios (empresa creada en aquest projecte 

pel pla de màrqueting) s’anuncia en xarxes socials com per exemple el facebook.  
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Com es pot observar en el peu de la seva pàgina web, està especialitzada en la creació de 

personatges 2D i 3D, disseny d’escenaris i l’animació.  

 

 

 
 
 
 

Web: http://www.animalstudios.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.animalstudios.es/
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2. NIXURE: aquesta empresa es podria considerar com a competència directa pel fet que també 

fan il·lustracions i modelat en 3D pels seus projectes d’animació i infografia. Tot i així, 

aquesta empresa està situada a Màlaga, i per tant, analitzant el component geogràfic podria 

ser un punt a favor pels clients que estiguessin situats més a prop nostra i volguessin tenir 

una relació més propera entre client i empresa.  

            

 
 

Web: http://www.nixure.com 
 

3. DACLUB: aquesta empresa esta més encarada a fer dissenys de webs i espots publicitaris, 

tot i així també fan il·lustracions i treballen amb el 3D, fet pel qual la podríem considerar 

competència. La localització geogràfica d’aquesta empresa és València, una mica més a prop 

que l’anterior. El punt fort d’aquesta pàgina és que et deixa sol·licitar pressuposts online.  

 
 

 Web: http://www.daclub.es 

http://www.nixure.com/
http://www.daclub.es/
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D’altra banda hi ha freelance com Raúl Real, que són reconeguts en pagines que parlen del modelat 

3D i les il·lustracions 3D. A més a més, s’anuncia en www.domestika.com, pagina web considerada 

com una de les opcions de màrqueting en l’apartat 7, i  a Flickr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domestika.com/
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5. Objectius   
 

5.1 Objectius generals del projecte 

Els objectius generals del projecte es basaran bàsicament en aquets aspectes: 

- Planificació i gestió del temps: a partir de softwares com el Project, utilitzant el diagrama de 

Gantt i el Trello  

- Planificació i gestió dels recursos: Saber realitzar un pressupost, conèixer els límits i les 

oportunitats  

- Adquisició de nous coneixements: Per poder assolir el projecte hauré d’assolir nous 

coneixements de texturitzat i il·luminat. A més d’aprendre des de zero el software ZBrush el 

qual serà utilitzat per modelar els personatges 

- Aconseguir el resultat desitjat 

- Implementar aspectes innovadors i creatius que no s’hagin explicat durant el Grau en 

Multimèdia 

- Aplicar els coneixements adquirits durant el grau 

- Saber trobar solucions als obstacles que es puguin generar 

- Saber discernir entre la informació correcta i la poc adequada 

 

5.2 Objectius específics  del projecte 

Els objectius específics d’aquest treball seran la creació d’una escena 3D en la qual hi hagi dos 

personatges i una de les set meravelles del món per tal de poder renderitzar l’escena i obtenir la 

il·lustració 3D desitjada.  

Per poder aconseguir aquest resultat s’haurà de fer una indagació de com treballen els equips que 

s’hi dediquen i com gestionen els recursos. Quins procediments utilitzen per a assolir l’objectiu i 

poder aplicar-ho en el meu treball. 

 

D’altra banda es modelaran dos personatges; un explorador i un animal de la selva. Aquets 

personatges es modelaran amb el programa ZBrush el qual es basa en el mètode de sculp. És un 

programa que no hem treballat durant el Grau en Multimèdia, per aquest mateix motiu comportarà 

un previ aprenentatge del software; les seves eines, interfície, possibilitats i limitacions.  
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Un cop après el software es passarà a l’etapa de modelatge dels personatges amb ZBrush i de 

l’entorn amb 3Ds Max. 

 

Un cop obtingut el modelatge de l’escena es texturitzarà. S’utilitzaran textures cartoon i pintat sobre 

la malla a partir de mapes i materials. Els programes anomenats anteriorment ja permeten la 

texturització dels objectes modelats, però tot i així existeixen altres programes com el Mudbox que 

treballa com si estiguéssim pintant amb un pinzell una figura i ell mateix ja et crea el mapa de les 

textures i les aplica als objectes.  

 

Durant el Grau en Multimèdia no s’han assolit uns coneixements sòlids de texturització, per aquest 

mateix motiu es demanarà ajuda a professors com en José Francisco González Giménez encarregat 

de donar l’assignatura de Motion Graphics i Gestió i planificació de Projectes 3D. 

 

Un cop texturitzada s’il·luminarà. L’escena esta ambientada a la selva tropical i per aconseguir la 

correcta il·luminació de l’escena es farà mitjançant les eines que porten incorporades els mateixos  

programes però amb un estudi previ de quina llum hi haurà d’anar. Per saber les característiques de 

la il·luminació es faran servir softwares que  ajuden a determinar-la depenent de la latitud, longitud, 

època de l’any i moment del dia del qual vols imitar la il·luminació. 

 

Durant el Grau en Multimèdia s’adquireixen els coneixements d’il·luminació paral·lelament al Treball 

de Final de Grau amb l’assignatura d’Estructura de la Imatge i il·luminació. En cas de tenir dubtes de 

com aconseguir una correcta il·luminació es recorrerà a l’ajuda dels professors que donen aquesta 

assignatura. 
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5.3 Motivació 

La motivació de dur a terme aquest projecte ve donada pel hobby personal de les pel·lícules d’ani-

mació de Pixar i el propi interès per les assignatures de modelatge 3D. Per tal de poder combinar 

aquests dos aspectes es va decidir conjuntament amb el tutor del treball fer una il·lustració 3D. 

 

La idea inicial era fer un curtmetratge d’animació, però a causa de l’abast del Treball, el qual s’hi ha 

de dedicar tres-centes hores i hi ha uns recursos limitats,  es va decidir que era millor obtenir uns 

bons resultats en comptes d’una quantitat molt gran de treball però de baixa qualitat. 

 

Per aportar un plus al treball es va decidir innovar en aspectes com coneixements tècnics d’il·lumi-

nació i utilització d’un nou programa com ZBrush.  

 

6. Planificació temporal  
 

6.1 Duració del projecte   

La duració del projecte ha de ser d’un  semestre i s’hi ha de dedicar unes tres-centes hores 

aproximadament. S’inicia a principis de febrer i es finalitza amb la presentació a la segona setmana 

de juliol. 

 

6.2 Viabilitat  

La viabilitat del projecte es va analitzar inicialment abans de fer la proposta. Tot i així durant el 

transcurs d’aquest s’ha anat avaluant per etapes com ha anat evolucionant i si els objectius 

proposats es podien assolir. 

 

Inicialment per saber si era viable o no es va analitzar el volum de feina que comportava assolir 

l’objectiu proposat i quins obstacles tècnics i de coneixement podrien aparèixer. A més a més per 

analitzar la viabilitat es van tenir en compte els recursos i el temps del qual es disposava. 
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6.3 Anàlisi i disseny del projecte  

És l’etapa on es planteja i analitza com  assolir l’objectiu. S’estudia el context en el qual es treballa i 

s’han d’estudiar les formes d’atacar el problema. És una etapa clau en el projecte, per tant un mal 

anàlisi inicial de les possibles solucions pot provocar greus endarreriments en el projecte. Fent un 

bon anàlisi inicial es poden prevenir molts contratemps i obstacles. 

 

A l’analitzar el projecte es van veure que hi havia quatre grans fases; cerca d’informació i adquisició 

de coneixements tècnics, modelat, texturitzat i il·luminació de l’escena. 

 

Per tal de poder assolir l’objectiu del treball es va planificar amb el diagrama de Gantt com havien 

d’estar distribuïdes les diferents etapes i quant de temps havien de durar. 

 

6.4 Metodologia de treball  

En el procés de solució d'un problema es plantegen 6 etapes: 

- Definir el problema 

- Recollir dades 

- Examinar fets 

- Considerar possibles solucions 

- Aplicar la solució escollida 

- Obtenció d’un resultat 

 

La metodologia  escollida es basa en l’aprenentatge i la investigació. La metodologia d’aprenentatge 

és una disciplina que comprèn una sèrie de tècniques, mètodes i estratègies que contribueixen a 

optimitzar l'adquisició de nous coneixements i habilitats.  La metodologia de la investigació és una 

disciplina de coneixement encarregada d'elaborar, definir i sistematitzar el conjunt de tècniques, 

mètodes i procediments. La combinació d’aquestes dues metodologies es farà servir a grans trets 

per l’adquisició de coneixements sobre el software de modelat ZBrush i la il·luminació i texturització 

de l’escena. A més a més aquests mètodes ajudaran a controlar factors com l'organització del temps 

i dels recursos.  
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El projecte es basarà principalment en sis etapes; planificació, pre producció, producció, post 

producció, anàlisi de costs i màrqueting. Inicialment es farà una planificació del que s'ha de realitzar 

per tal de poder assolir els objectius. Aquesta planificació es farà amb eines de gestió com el Project 

per fer el diagrama de Gantt i el Trello. El diagrama de Gantt es farà servir per tenir una visió general 

de les etapes del projecte i com estan relacionades unes amb les altres, m’entres que el Trello es 

farà servir per veure el procés en el qual es troben aquestes etapes en cada moment. 

 

Quan s’hagin planificat les etapes del projecte es començarà l’apartat de pre producció, en el qual 

es farà inicialment una anàlisi de referents per tal de tenir una base a partir de la qual desenvolupar 

el projecte.  A més a més en la fase de pre producció s’inclourà l’aprenentatge del software ZBrush, 

software a partir del qual es modelaran els personatges de l’escena.  

 

En l’apartat de producció es realitzarà el modelat, la texturització i la il·luminació de l’escena i els 

personatges. Per realitzar aquesta etapa s’aplicaran els coneixements assolits durant el grau i els 

assolits en la pre producció. Si és necessari també es buscarà ajuda externa com per exemple en el 

professorat del centre. 

 

Finalment en l’apartat de Post Producció es farà el renderitzat de l’escena per tal d’obtenir la 

il·lustració 3D i d’aquesta forma assolir l’objectiu principal del projecte. 

 

D’altra banda també es farà una anàlisi de costos i un pla de màrqueting simulant una empresa, per 

saber quan valdria realitzar aquest projecte i com el vendríem i es donaria a conèixer l’empresa en 

el mercat.  
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6.5 Temps esperat de treball  

El temps esperat d’aquest projecte són aproximadament 300 hores les quals estaran repartides en 

diferents etapes tal com es posa de manifest a la T.1. 

 

Etapa Temps estimat (hores) 

Anàlisi del projecte 8 

Anàlisi de referents 8 

Adquisició de coneixements tècnics i del software 35 

Modelatge  100 

Texturització 70 

Il·luminació  56 

Renderitzat 3 

Memòria 20 

TOTAL 300  

                                                                                                                                                  Taula T.1 

 

Tot i així aquesta taula només és orientativa, ja que després apareixen obstacles i imprevists o es fa 

una etapa més ràpida del que s’esperava. 

 

6.6 Metodologies àgils  

Per tal de saber el procés de les tasques i tenir un control sobre el desenvolupament del projecte, es 

faran servir dues eines de gestió.   
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6.6.1 Diagrama de Gantt  

Aquesta eina et permet veure com van relacionades unes tasques amb unes altres i quines has de 

realitzar per tal de poder realitzar les següents. A més a més també marca un calendari i per tant et 

permet saber si estàs realitzant les feines dins del termini establert. 
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6.6.2 Trello  

Es farà servir l’eina de gestió Trello per tal de veure per separat les tasques que estan per realitzar, 

les que estan en procés i les que ja s’han acabat. D’aquesta forma es podrà tenir una visió general 

de l’estat del projecte. Quan s’acabi una tasca que s’estava realitzant es ficarà en la columna 

d’acabats i es traurà de la checklist de l’apartat memòria i així consecutivament fins a haver acabat 

totes les tasques. 
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6.7 Obstacles  

Com a la majoria de projectes, hi ha hagut múltiples problemes durant la realització del projecte. Un 

dels principals ha sigut el fet d’intentar crear l’escena amb un programa que mai s’havia utilitzat 

anteriorment.  

 

D’altra banda els obstacles més grans que s’han trobat en la realització d’aquest projecte són la falta 

de coneixement en matèries com texturitzat i il·luminació, i la gestió del temps i dels recursos.  

6.8 Recursos   

Els recursos necessaris per a la realització del projecte són un ordinador i els programes de modelat 

3D (ZBrush, 3Ds Max). A part s’han necessitat els coneixements de professors per tal de complemen-

tar el coneixement propi i poder  obtenir un resultat de qualitat.  

7. Màrqueting 

Les dades d’aquest apartat s’han extret d’un estudi sobre les xarxes socials a Espanya que ha realitzat 

el  Interactive Advertising Bureau (IAB), associació que representa el sector de la publicitat en medis 

digitals.   

 

Aquest estudi ha analitzat el comportament dels internautes en les xarxes socials. Ha agafat 

persones residents a Espanya entre 18 i 55 anys, estudiant un total de 1163 casos amb una 

probabilitat d’error d’ aproximadament del 2,9%. 

 

Un 82% dels internautes d’entre 18 i 55 anys utilitzen les xarxes socials, el que representa més de 14 

milions d’usuaris. Hem de tenir en compte que aquests internautes estan en edat activa de treballar, 

per tant podrien ser possibles clients.  
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Basant-nos en aquestes dades, s’ha observat que les xarxes més visitades són el Facebook i  Youtube, 

seguides per Twitter, Google+, LinkedIn i Instagram, tal com es posa de manifest en el Gràfic G.1. 

 

 

                                                                                                                           Gràfic G.1 

 

D’aquestes, les més valorades eren YouTube amb un 8; Spotify amb un 7.9; Instagram amb un 7.7; 

Facebook amb un 7.6; Twitter amb un 7.2; Printerest amb un 7.2 i LinkedIn amb un 7.1. 

 

A més a més encara que l’ús principal d’aquestes xarxes és social, un 29% de l’ús que se’ls hi dóna 

és per fins professionals.  
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L’estudi també va tenir en compte el dispositiu que utilitzaven els usuaris per navegar per les xarxes. 

Tal com es posa de manifest en el Gràfic G.2 i G.3, els resultats en % van ser: 

 

 

                                                                                                                                 Gràfic G.2 

 

 

                                                                                                 Gràfic G.3 

 

Per tant, observant els resultats obtinguts, es va decidir que es promocionarien els serveis de 

l’empresa a través de Facebook, LinkedIn, Insagram i una pàgina web pròpia.  

La pagina web, es donaria a conèixer per posicionament natural. L’objectiu del posicionament 

natural es aparèixer en les posicions més altes possibles dels resultats de cerca en el buscador per 

unes paraules clau.  
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Es faria un posicionament extern, utilitzant tècniques per millorar la notorietat en llocs web i medis 

online. L’estratègia es basaria en aconseguir que altres webs de temàtica similar o reconeguda 

enllacessin amb la web de l’empresa o ens citessin. Un clar exemple seria Domestika 

(www.domestika.org) on es donen cursos, es comparteixen coneixements, etc., d’aquesta manera 

es podria donar a conèixer el nom de l’empresa. 

 

Com que només s’utilitzarien tres xarxes socials, no es creu convenient utilitzar eines com Hootsuite 

per administrar-les. 
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A continuació es proposen alguns exemples del disseny de les xarxes socials que s’utilitzarien. 

 

- Facebook: 
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- Pàgina web i Instagram: 

 

      

 

 

Amb aquest pla de màrqueting  es pretén que l’empresa sigui un referent nacional a l’hora de crear 

projectes gràfics i treballar amb entorns 3D. Aquest objectiu es pretén aconseguir en 10 anys 

aproximadament. Aquesta data s’ha aproximat comparant l’antiguitat de les altres empreses 

considerades com a principals competidores en el mercat. 

   

Els missatges per construir la marca que es presenten a continuació i les xarxes socials estaran en 

anglès per tal de poder ser comprensibles per tothom, amb la possibilitat, com és el cas de la pàgina 

web, de ser traduïda a altres idiomes.  

 

1. Niche: “Graphic and Visual Design” 

2. Message: “I help companies to create their ideas”  

3. Tagline: “Your graphic design” 

4. Elevator pitch  es presenta a continuació 

 

 

 

 



Il·lustració 3D | Judit Martin Vilà                                                                                            P á g i n a  | 27 
 

 

8. Elevator pitch 
 
Creem una realitat a partir de la teva imaginació. 

 

Imagina que t’aixeques un dia i tens una gran idea, però no saps com traslladar-la de la teva ment a 

la realitat. A Ilusion Studio t’escoltem i portem totes les teves idees als nostres estudis per crear un 

producte a la teva mida, tal com tu te l’havies imaginat.  

 

A Ilusion Studio creiem que “si treballes del que t’agrada,  no treballaràs mai”.  Per aquesta raó ens 

involucrem al màxim per poder crear un producte audiovisual el qual ens generi una gran satisfacció 

com a proveïdor. Treballar amb els nostres clients no és una necessitat sinó un desig.  

 

Som creatius per vocació, no per ofici. Per aquest mateix motiu treballant amb nosaltres obtindràs 

uns resultats excel·lents i voldràs repetir l’experiència.  

 

Així que no et preocupis per somiar despert, ja que gràcies a nosaltres tot el que imaginis es farà 

realitat. Si em dóna la seva targeta de contacte, el trucaré aquesta setmana per concretar un dia i 

ensenyar-li projectes que hem realitzat.  
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9. Pre Producció  
9.1 Plantejament del problema  

Com s’ha explicat en seccions anteriors el problema que ha de resoldre aquest projecte és la 

realització d’una escena 3D per poder-ne extreure una imatge 2D.  

 

Per poder realitzar aquesta escena s’ha fet una anàlisi de referents, s’ha buscat informació de 

l’entorn (dades del monument), dels personatges (mides del Quokka) i s’han analitzat els diferents 

softwares amb els quals es pot aconseguir el resultat desitjat.  

 

D’altra banda, aquesta escena implementarà coneixements d’assignatures cursades durant el curs 

com per exemple la d’Estructura de la imatge i il·luminació , i coneixements adquirits en hores no 

lectives com les del software ZBrush.  

 

9.2 Anàlisi de referents  

Per saber com estan compostes les il·lustracions 3D que formen les cartelleres de les pel·lícules 

d’animació, s’han buscat portades per fer-les servir com a referència. S’han analitzat la seva 

composició, les textures, colors, llums i els espais que es deixen  per ficar la informació. 

 

També s’han fet servir per tenir una idea de les parts fisiològiques dels personatges, i de com s’han  

estructurat les escenes en general. 
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D’aquest anàlisi inicial se’n ha estret que: 

 

La composició destaca per sobre de tot els personatges, ficant-los en primer pla i de forma centrada. 

Seguidament l’entorn que els envolta esta ficat en segon pla per no agafar massa protagonisme però 

a la vegada dona molta informació d’on esta situada geogràficament la trama de la pel·lícula.  

 

D’altra banda els personatges, els quals estan en primer pla,  es veuen nítids però els objectes més 

llunyans es veuen més borrosos i amb menys detalls.  

  

La il·luminació d’aquestes escenes simula la il·luminació real, per tant és una il·uminació que simula 

la llum solar.  

 

Quan s’han analitzat les textures se n’ha extret que totes tenen colors molt vius, i que les textures 

utilitzades no eren planes i no tenien especularitat.  

 

A més a més en la part inferior de la il·lustració sempre hi ha informació, cosa que condiciona que la 

il·lustració no contingui informació rellevant en aquella zona com per exemple cares de personatges. 
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                                   Portada cartellera The Croods                       Portada cartellera Tadeo Jones      

 

També s’ha analitzat  el fons de les il·lustracions i se n’ha extret la conclusió, que si aquella escena 

no havia estat modelada expressament per fer-la servir després en la pel·lícula, el fons tenia una 

aparença més pròxima a la d’una il·lustració 2D que no pas la d’una escena modelada i renderitzada. 

 

 

                                                                                            Imatge pel·lícula Rio    
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                                                                                             Imatge pel·lícula Up    

 

Si es comparen les dues imatges anteriors, es pot observar com la primera té els personatges molt 

ven definits i els arbres més propers a la càmera una mica desenfocats, però el fons està difús i no 

s’aprecia amb detalls. Per tant,  tant podria servir un escenari com un pla pintat amb una il·lustració 

2D.  

 

Si comparem primera imatge amb la segona, veiem que la segona imatge té el fons ven definit. 

Aquesta segona imatge és una captura d’una escena de la pel·lícula UP de Pixar. Com es comentava 

anteriorment, les escenes que es fan servir per a l’animació tenen els elements modelats, i per tant 

no són plans. 

 

Havent fet aquesta anàlisi i per tal de què en aquest projecte es complissin les expectatives, s’ha 

decidit que el fons de l’escena estaria modelat en 3D igual que els personatges. A més a més l’escena 

serà texturitzada  seguint el model de les imatges ensenyades anteriorment. 

 

 

 

 

 

 



Il·lustració 3D | Judit Martin Vilà                                                                                            P á g i n a  | 32 
 

 

9.3 Aprenentatge del Software   

Com s’ha comentat en apartats anteriors ZBrush és un programa de Sculp modeling. 

Aquest programa et permet partir d’una geometria primitiva o d’una importada.  

 

Una de les característiques més rellevants de ZBrush és que pot treballar amb molts polígons que el 

programa segueixi treballant fluidament... Això és gràcies als algoritmes interns amb els quals 

treballa que fa que sigui molt més fàcil crear malles amb detalls sense que l’ordinador es col·lapsi.  

 

ZBrush treballa produint pressió positiva o negativa a la malla fent així que aquesta s’estiri o s’aixafi, 

bàsicament com si estiguéssim treballant amb fang en la vida real. Això fa que es generin noves cares 

a nivell intern modificant el volum i la forma. 

 

INTERFÍCIE: 

 

 

 

1. Menú dels pinzells 

2. Menú guardar, importar, exportar... 

3. Menú eines 

4. Pinzell 
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5. Menú rotar/escalar/moure/Frame (enquadrar) 

6. Possibles passos a desfer 

7. Menú edició 

8. Diferents menús i opcions pel modelat i geometria 

9. Opcions del pinzell 

 

Quan s'obre el programa ZBrush el primer que es veu és un fons negre amb molts menús al voltant. 

La primera decisió que s’ha de prendre és si importar/obrir un model (2) o fer servir un model base 

ja incorporat en el programa. Aquests models base se’ls anomena tools o eines (3).  

 

Seguidament quan ja es té la malla escollida i oberta el que s’ha de fer es clicar el botó Edit (7). Si es 

clica un altre botó o es fa una altra opció, aquella malla ja no serà editable i per tant no es podrà 

modificar.  

 

Un cop feta editable la malla el que s’ha de fer és editar-la. Per poder-ho fer hem d’anar al menú 

dels pinzells (1) i escollir quin volem fer servir. Tots els pinzells tenen una mida, un fall off  i una 

intensitat. Per modificar aquets paràmetres s’ha d’anar a les opcions del pinzell (9) i ajustar les 

característiques. Aquestes característiques es veuran reflectides en la mida del pinzell que surti a la 

pantalla (4). 

 

Quan es té el pinzell seleccionat ja es pot començar a modificar la malla. La malla es pot anar 

modificant indefinidament. Per desfer un pas podem fer Ctrl + Z o anar a la part superior i clicar als 

diferents rectangles (6). Cada rectangle és un possible pas a desfer. 

 

A mesura que es va modificant la malla es pot fer servir el menú de rotació, escalat i desplaçament 

per poder situar-se en la perspectiva adequada (5). D’altra banda també hi ha l’opció frame  que el 

que fa es enquadrar la malla a la pantalla. Això pot ser molt útil si hem perdut la malla de vista o 

se’ns ha amagat per algun lateral. S’ha de tenir en compte que ZBrush  no és com altres softwares 

que treballen amb quatre punts de vista o finestres. ZBrush només treballa amb una sola. 

 

Finalment hi ha el menú de la geometria (8) on es pot controlar les subdivisions de la malla, 

polígons... i ajustar molts altres paràmetres. 
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El model creat es pot guardar com una eina o tool, que seria el format que ve per defecte en ZBrush, 

o exportar-la en un format compatible amb altres programes de modelat com per exemple el .obj o 

el .ma. 

 

D’altra banda hi ha un seguit de dreceres de teclat bàsiques, les quals s’expliquen a continuació, que 

permeten una navegació ràpida pel programa: 

 

TECLAT: 

Generals: 

ACCIÓ TECLES 

Obrir un projecte Ctrl + O 

Guardar un projecte Ctrl + S 

Desfer Ctrl + Z 

Redo Shift + Ctrl + Z 

Menú eines F1 

Menú pinzells F2 

 

Navegació en la interfície: 

ACCIÓ TECLES 

Rotació lliure Clic + arrossegar al llenç 

Moure lliurement Alt + Clic + arrossegar al llenç 

Moure per vistes (top, right...) Shift + arrossegar posició desitjada 

Restringir el gir en angles de 90º Clic + arrossegar al llenç, prémer Shift 

Escalar Alt + Clic,deixar anar Alt, arrossegar en el llenç 

Activar perspectiva P 

Activar terra Shift + P 

Activar Simetria  X 
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Modelat (Acció sobre el model 3D): 

ACCIÓ TECLES 

Extruir malla Cap (acció per defecte) 

Enfonsar malla Alt 

Suavitzar Shift 

Mida del pinzell S 

Atenuació cantonades dels pinzells O 

Intensitat U 

Dibuixar Q 

Moure W 

Escalar E 

Rotar  R 

Subdividir la malla Ctrl + D 

Mascara Ctrl + Seleccionar 

Amagar mascara Ctrl + H 

Invertir mascara Crtl + I / Ctrl + clic en el llenç 

Despinto mascara Ctrl + Alt 

Netejar mascara  Clic + Clic + Moure’s en el llenç 
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PINZELLS: 

 

Com s’ha comentat anteriorment, segons el model o malla que es vol crear s’han de fer servir uns 

pinzells o uns altres, però n’hi ha uns de bàsics amb els quals pots iniciar-te amb aquest programa i 

aconseguir bons resultats. En la imatge següent,  es mostra tota la paleta de pinzells que el programa 

ofereix: 

 

 

                                                                                                                    Captura pantalla programa Zbrush 

 

Els bàsics són: 

 

 

 

Els pinzells de la primera paleta permeten la deformació de la malla a partir de sobredimensionar 

els polígons. La diferencia és que uns treballen de forma local, els altres de forma global o uns altres 

només t’ho permeten fer si la superfície és llisa. 
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En la segona paleta el primer pinzell que trobem ens permet moure els polígons de la malla, la 

segona ens permet simular talls en ella i el tercer suavitzar les deformacions o irregularitats. 

 

Cal dir però que quan es va coneixent el software i les seves possibilitats ja es fan servir pinzells més 

específics per cada cosa. 

 

9.4 Imatge a crear   

Per tenir una idea de la composició que es vol crear, s’ha fet un petit esbós on s’han col·locat 

aproximadament els elements que compondran la composició final. 

 

Per compondre l’escena s’ha decidit crear dos personatges, un explorador i un animal que 

l’acompanyi. Per tal de dotar de sentit el personatge de l’explorador, es crearà una escena amb una 

de les set meravelles del món, en aquest cas el temple Kukulkán, el qual es troba al mig de la selva.  

 

D’altra banda l’animal escollit per fer d’acompanyant és un Quokka. S’ha triat aquest animal perquè 

en la realitat són propensos a ser amigables i a fer-se fotos amb els turistes. 

 

 

 

Seguint les conclusions de l’anàlisi de referents,  els personatges estaran en primer pla, i ‘entorn en 

segon, perdent nitidesa segons la llunyania respecte als personatges principals, els quals es veuran 

nítids.  
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El personatge principal sostindrà un pal Selfie per tal que sembli que s’estan fent una fotografia i a 

la vegada que els dos personatges no tapin el fons.  

 

La il·luminació de l’escena es crearà a partir d’un Physical Sky el qual permetrà recrear la il·luminació 

real del punt geogràfic desitjat. 

 

Per crear el fons i l’entorn s’utilitzaran plantes, arbres i roques les quals ajudaran a recolzar l’escena. 

 

10. Producció 
10. 1 Disseny  

Quan s’ha tingut la composició feta i els personatges escollits, s’ha passat a fer el disseny dels tres 

elements principals; el personatge principal (un explorador), el seu acompanyant d’aventures (un 

Quokka) i el temple (el Kukulkán). 

 

Primer de tot s’han fet uns esbossos a mà per cada element, dibuixant així les perspectives frontals 

i de perfil. S’han dibuixat amb les mateixes mides, ja que s’ha contemplat que possiblement després 

es puguin utilitzar com a plans per modelar-los en el programa 3D. 
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De l’esbós frontal de l’explorador només s’ha dibuixat la meitat, ja que posteriorment amb el 

programa Illustrator  es copiaria la meitat existent i es completarà el personatge per simetria.  

 

D’altra banda per fer el dibuix del temple i que quedi tot proporcionat s’han buscat per Internet les 

mides reals del temple i seguidament s’han convertit totes les dades a escala 1:250. 

 

És a dir, per Internet s’ha trobat que el temple fa de base 55,3 metres. Sobre full s’ha decidit que la 

base faci 22 cm, per tant, si l’alçada real són 24 metres (sense contar el temple, només la base), 

convertint-la a escala 1:250 seria 9,5 cm aproximadament. 

 

Seguidament s’ha calculat quan mesura cada pis. S’ha tingut en compte l’alçada de la base del 

temple i s’ha dividit entre nou, ja que té nou plantes. Per  tant s’ha dividit els 24 metres entre nou 

donant un resultat de 2,6 metres per cada planta, que portat sobre el plànol són 1 cm 

aproximadament. 
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Aquest temple té 91 escales. Si es divideixen el 24 metres per aquestes 91 escales dona que cada 

escala o esgraó fa 0,26 metres que portats sobre plànol són 0,1 cm.  

La part superior de la base és la que conté la cambra principal del temple. Aquesta base mesura 17, 

23 metres que passats sobre plànol són aproximadament 6,8 cm. 

  

D’altra banda hi ha la part superior del temple, aquesta part superior mesura 6 metres d’alçada no 

s’ha trobat quan mesura de base, però com que el temple en la composició 3D no es veurà 

detalladament, s’ha fet un càlcul aproximat. 

 

Tenint en compte que s’ha dit que la part superior del temple mesura  6 metres d’alçada, aquests 6 

metres passats a plànol són 2,3 cm aproximadament. S’ha aproximat que l’habitacle superior del 

temple fa d’amplada dues vegades l’alçada, per tant tenim que mesura aproximadament uns 4,6 cm 

que s’han aproximat perquè quadres amb les imatges reals a 6 cm.  

 

Per centrar l’habitacle al centre del monument s’ha restat la mida superior de la base amb l’amplada 

de l’habitacle (6,8 cm – 6 cm), en total uns 0,8 centímetres que repartits entre els dos costats són 

aproximadament 0,4 / 0,5 per banda.   

  

Finalment s’han dividit el 55,03 metres entre dos obtenint uns 27,65 metres i els 17,23 metres entre 

dos obtenint 8,61 metres. Seguidament s’han restat els 8,61 metres de la part superior de la base 

dels 27,65 metres de la part inferior, donant uns 19,04 metres en total.  
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Per calcular quan fa cada graó de fons s’han dividit els 19,04 entre 91 donant un resultat de 0,2 

metres que passats sobre plànol són aproximadament 0,07 cm. Per tant cada esgraó mesura 0,07 de 

fons i 0,1 cm d’alçada.  

 

Les altres dades com els relleus de la part posterior de l’habitacle o el gruix de les baranes s’han 

aproximat. 
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Quan s’han tingut els esbossos fets, s’han escanejat i s’han passat a format vectorial amb el 

programa Illustrator. 
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En el programa Illustrator s’ha treballat per capes. En la capa posterior s’ha ficat l'esbós escanejat, 

seguidament s’ha creat una capa a sobre en la qual mitjançant un pinzell s’han dibuixat les línies 

principals i el contorn dels personatges. Per aconseguir dibuixar amb fluïdesa s’ha fet servir una 

tauleta. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, l’explorador només estava dibuixat la meitat, ja que en aquesta 

fase, amb el programa hem duplicat la part existent i d’aquesta forma hem pogut completar el 

personatge. 

 

Un cop dibuixada la base del personatge s’ha creat una capa entremig dels existents per poder pintar 

els personatges i que no es tapessin les línies. Al treballar de forma vectorial, el programa dóna 

l’opció  de modificar punts de la traçada o afegir-ne, per tal de cobrir tota l’àrea que es volia pintar 

si no s’ha acabat de cobrir.  

 

Finalment un cop pintats els personatges s’ha creat una capa nova entre la capa utilitzada per pintar 

i la superior (la de les siluetes) la qual s’ha fet servir per pintar les ombres.  
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Aquestes ombres s’han fet mitjançant el color de la part corresponent però enfosquin una mica el 

to i amb una opacitat del 40 %. D’aquesta manera no quedaven del tot marcades i s’integraven 

correctament.  

 

10. 2 Modelat 3D  

10. 2. 1 Explorador 

 
El personatge principal s’ha modelat ja des del principi amb el programa ZBrush. En aquest programa 

hi ha uns presets de formes basques que són de lliure utilització. En aquest cas s’ha utilitzat el d’un 

humanoide i a partir de modificacions amb els diferents pinzells  s’ha anat aconseguit el personatge 

final desitjat.  

 

 

Captura pantalla programa Zbrush 

 

El primer pas que s’ha fet ha sigut subdividir la malla ja que s’ha requerit fer servir eines com per 

exemple la de inflat, la pinch o la magnify. Aquest conjunt d’eines el que fan, cada una amb les seves 

característiques, és inflar la malla. Per tant, perquè es mantingui la suavitat de la malla i no es facin 

deformacions al moure els vèrtexs s’han hagut d'afegir polígons abans de fer-les servir.  
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Seguidament s’ha suavitzat tot el cos perquè no es notés el melic, abdominals o tot el que es pogués 

notar ja que el personatge que es vol aconseguir va vestit i per tant no ho necessitem. 

 

El següent pas que s’ha seguit ha estat inflar els polígons de la panxa amb la eina magnify per tal 

d’aconseguir el volum desitjat. Seguidament s’ha fet el mateix a les cames per aconseguir el volum 

per els pantalons curts i la camisa.  

 

Augmentant la mida del pinzell i amb l’eina inflat s’ha agafat tot el conjunt del cap i se li ha 

augmentat la mida per tal d’aconseguir l’efecte del cap gros que es va buscar quan es va dibuixar. 

Llavors, reduint la mida del pinzell s’ha anat a buscar la forma desitjada pel nas. 

 

El forat per ficar-hi els ulls i els detalls dels pantalons i el jersei s’ha aconseguit amb l’eina Standard. 

Aquesta eina és la que ve per defecte amb el ZBrush i permet aconseguir molts detalls. Té l’opció 

igual que totes les altres, d’invertir el seu efecte, és a dir, si el que fa normalment és fer un relleu a 

la malla, amb la tecla Alt el que fa és enfonsar-la. D’aquesta manera s’ha aconseguit fer tots els plecs 

de la roba com la camisa, els pantalons i fins i tot els cabells del cap.  

 

Per fer el bigoti s’ha fet servir l’eina CurveTube la qual ha fusionat nous polígons en forma de tubs a 

la malla existent i amb l’eina Standard s’han anat modelant els diferents relleus.  

 

Les sabates i els genolls s’han fet amb el mateix mètode d’ampliar l’escala dels polígons amb la base 

de la malla suau i amb eines de relleu s’han anat fent els detalls fins aconseguir el resultat desitjat.   
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Captura pantalla programa Zbrush 

 

L’etapa més difícil ha estat el del modelatge de les mans. Com que la malla ja tenia una gran quantitat 

de polígons, s’ha optat per modelar la base de les mans amb 3Ds Max i després detallar-les amb 

ZBrush.  
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Captura pantalla programa 3Ds Max 

En ZBrush quan es divideix la malla es divideix tota la malla existent, per aquest motiu si es divideix 

la  punta dels braços per fer les mans correctament el numero de polígons augmentava moltíssim, 

en canvi si es fa des de 3Ds Max es podia fer el braç amb el número de polígons desitjats.  

 

Per tant s’ha exportat la malla a 3Ds Max i s’ha modelat la base del Braç amb la forma correcta. 

 

 

Captura pantalla programa 3Ds Max 

 

A l’hora d’exportar d’un programa a un altre s’ha hagut de tenir en compte els diferents formats.  

El programa ZBrush exporta entre d’altres formats en obj i maya.  Per poder treballar amb 3Ds Max 

s’ha exportat des de ZBrush amb el format de maya, en el programa s’han fet les modificacions 

adients al braç i seguidament s’ha tornat a exportar amb el mateix format. Per últim,  amb la tecla 

shift s’ha acabat de suavitzar la malla sencera. 

 

Quan finalment s’ha acabat el personatge, com que per fer la texturització i la composició de l’escena 

s’ha decidit fer-ho amb cinema 4D, s’ha exportat la malla amb el format obj.  El principal problema 

ha estat la quantitat de polígons amb què treballa ZBrush.  
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 A Zbrush no l’afecta la gran quantitat de polígons ja que internament treballa amb uns algoritmes 

diferents que programes com Cinema 4D o 3Ds Max, però en aquests programes, si s’exporta la 

malla sense optimitzar, tenen molts problemes per fer càlculs i modificacions en ella. Per tant, s’ha 

hagut de fer servir  un plugin del ZBrush anomenat Decimation Master que serveix per optimitzar 

els polígons de la malla per poder optimitzar l’exportació en altres programes.   

 

 

 

Aquest plugin dona l’opció de triar quants polígons 

vols finalment en la teva malla i ell fa els càlculs per 

arribar a aconseguir el nivell d’optimització que se li 

demana. Tot i així, si se li demana un nivell massa baix, 

et diu que no es pot optimitzar tan la malla i et deixa 

el nombre mínim de polígons possibles. 

 

S’ha de remarcar que amb aquesta eina es perden 

detalls de la malla. 

 

 

Captura pantalla programa ZBrush  

 

Aquest problema d’excés de polígons s’ha tingut en compte pel Quokka però aquí al ser el primer 

no es coneixien bé com serien els possibles problemes de compatibilitat i quins sorgirien. Per evitar 

aquest problema en el Quokka, s’ha fet la base de la malla en 3s Max i després exportar-la cap a 

ZBrush.  
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10. 2. 2 Quokka  

Per evitar el problema de l’excés  de polígons, en el Quokka s’ha fet la base de la malla en 3Ds Max 

i desprès exportar-la cap a ZBrush. En 3Ds Max s’ha fet tota la malla a partir d’esferes, un con per 

el morro i una spiline per la cua. 

 

 
Captura pantalla programa 3Ds Max 

 

Un cop modelada la base i exportada a ZBrush, amb els pinzells inflat, standard  i magnify s’han anat 

fent els relleus com per exemple els dels dits de les potes i  s’ha enfonsat l’interior de les orelles. 

 

Canviant la mida del pinzell a una mida molt gran i l’eina inflat s’han augmentat les mides de les 

galtes. Seguidament empetitint la mida del pinzell i fent servir el  standard de forma inversa s’han 

fet els forats del nas. 
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El més difícil ha estat fer la boca amb la llengua, ja que això comportava una deformació molt gran 

de la malla. Per poder-la fer sense deformacions estanyes, s’ha hagut de subdividir la malla i després 

amb l’eina move s’han mogut ells polígons a la posició desitjada i  amb la tecla shift s’ha acabat de 

suavitzar la malla. 

 

 

Captura pantalla programa ZBrush 

 

10. 2. 3  Temple  

El temple ha sigut modelat amb el programa 3Ds Max i amb el Cinema 4D. Per fer-lo amb les mides 

correctes s’ha fet servir el plànol que es va dibuixar anteriorment amb l’escala aproximada.  

  

Amb el programa 3Ds Max s’ha ficat dos plans amb la textura de la imatge escanejada dels plànols. 

Aquests dos plans tenien la mida de la imatge per tal que no es deformes al passar a ser textura i es 

perdessin les proporcions.  

 

Un cop texturitzats els dos plans amb la imatge del temple, s’ha fet servir un pla de fons i un altre 

per un costat, d’aquesta manera s’ha pogut agafar un cub i dividir-lo en 45 segments d’alçada 

(verticalment) i 14 d’amplada per poder fer els nou pisos i ja tenir les divisions fetes per fer els 

relleus de les cares. 
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Per poder fer l’acció descrita anteriorment el que s’ha fet ha estat alinear els centres dels plans i el 

cub per tal que quedes tot centrat i les mides quadressin simètricament.  

 

 

Captura pantalla programa 3Ds Max 

 

Per cada pis s’han fet servir cinc divisions, quatre pel pis i una per fer la transició de profunditat entre 

pis i pis. D’aquestes quatre divisions s’han agafat dues juntes i s’han fet servir per fer el relleu dels 

quadrats de les seves cares seleccionant els polígons adequats i extruint-los: 
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                                                                                        Captura pantalla programa Cinema 4D 

Per la part superior del temple s’ha fet un cub i s’ha creat la porta a partir d’una boleana amb un 

altre cub. Seguidament el relleu de la part superior s’ha fet escalant els vèrtexs fins aconseguir el 

relleu desitjat. Finalment els pilars s’han modelat amb simples cilindres.  

 

 

                                                                                            Captura pantalla programa 3Ds Max 

Per últim,  les escales  s’han cerat amb un cub amb les dimensions de fundaria i amplada adequades 

i en aquest cub se li han ficat tantes subdivisions en l’eix horitzontal i vertical com graons té el 

temple, de tal manera que s’han anat traient les parts no desitjades fins obtenir un pla amb la forma 

desitjada.  

 

 

                                                                                 Captura pantalla programa 3Ds Max 
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Per obtenir el volum complet de l’escala s’ha extruït aquest pla i s’ha col·locat en la seva posició. 

10. 3 Texturització  

La texturització és la fase en la qual es doten als models 3D de textures, simulant colors o 

materials. Això, es fa a través de la creació de diferents materials  i canals que combinats entre ells 

ens permeten donar major detall a determinades formes. 

 

10. 3. 1 Explorador  

L’explorador al ser una malla sencera s’ha texturitzat a partir de la selecció dels polígons.  

 

Captura pantalla programa Cinema 4D 

 

Als polígons que conformen el jersei se’ls hi ha aplicat la textura que es mostra a continuació: 

 

Aquesta textura ha permès repetir-la sense que es vegin talls 

en la malla. A més a més al tenir relleu ha servit per ficar-la 

també al canal bump i donar-li una mica de relleu a la malla.   

Perquè es projectes bé s’ha ficat amb projecció Envoltura amb 

contracció, ja que la malla del jersei no era una forma 

geomètrica regular com una esfera o un cilindre i s’han ficat 50 

repeticions en les longituds V i U per tal que la mida de la malla 

sigues adequada respecte a la mida del model. 
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Als polígons que conformen el pantaló se’ls hi ha aplicat la textura: 

 

Aquesta textura també ha permès repetir-la sense que es vegin 

talls en la malla. En el canal bump però, s’ha fet servir la textura 

utilitzada pel jersei per dotar-lo d’una mica d’irregularitat.  

També s’ha utilitzat la projecció Envoltura amb contracció però 

amb 30 repeticions en les longituds V i U per tal d’ajustar la 

mida de la textura a la malla. 

 

Els mitjons han estat texturitzats amb un color blanc pla igual 

que el to de pell. La pell correspon al color RGB: 227, 184, 159 i igual que totes les parts de la malla 

s’ha texturitzat de forma mate, sense especularitat. 

 

El cinturó també esta texturitzat a partir de colors plans; A la sivella se li ha aplicat el color RGB: 128, 

128, 128 i el 48, 39, 34 per la corretja. 

 

D’altra banda les sabates han estat texuritzades amb la textura: 

 

Aquesta textura per Photoshop se li ha canviat el 

to, d’aquesta manera presentava una continuïtat 

entre les dues, ja que tenien el mateix relleu però 

en dos tons diferents; el més fosc per la sola i el 

més clar per la resta de la sabata.  

 

Les textures de les sabates s’han projectat de forma Esfèrica per tal que s’adaptessin a al forma amb 

40 repeticions en el canal U i en el V. 

 

El barret ha estat  texturitzat amb les textures fetes servir pel pantaló i el jersei. D‘aquesta forma 

l’explorador va conjuntat i el barret, al ser una malla a part,   s’integra millor. 
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El cabell, tant el del bigoti com el del cap, ha estat pintat amb el mateix color 

que la sivella del pantaló. El relleu d’aquest ja bé donat pel modelat en 

ZBrush, tot i així se li ha afegit un canal bump amb una textura amb soroll 

per afegir-li una mica de relleu.  

 

Els ulls són els únics elements que s’han texturitzat amb el canal especular. Buscant en les referències 

de produccions cinematogràfiques com per exemple Tadeo Jones, Rio, up, etc. es va veure que els 

ulls eren l’única part del personatge la qual brillava i això els hi donava l’aparença d’éssers vius i no 

simples objectes de l’escenari. 

 

 

                                Imatge pel·lícula Tadeo Jones                                                       Imatge pel·lícula Up 

 

Per aquest mateix motiu s’ha aplicat la textura dels ulls de tal manera que quedessin a una mida 

adequada i se’ls ha dotat d’especularitat. S’ha utilitzat la textura: 

 

Com es pot observar, la pròpia textura ja porta uns reflexes falsos 

dibuixats, que conjuntament amb el canal d’especularitat ens han 

ajudat a aconseguir el resultat desitjat. 

Els ulls s’han mapejat amb una projecció UVW Map i només amb 

una repetició de 1.5 en cada canal de longitud, ja que només s’havia 

de veure un iris per cada ull. 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtzKHqoonNAhUDWhoKHdu0DAkQjRwIBw&url=http://www.batanga.com/cine/7828/5-anos-de-up-aqui-algunas-curiosidades-de-la-gran-pelicula-de-pixar&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCNGB0fnnT0pGv7VbjfL16_I_SmcOMw&ust=1464954466337094
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El resultat final ha estat aquest: 

 

 

Render explorador amb el programa Cinema 4D 
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10. 3. 2 Quokka  

El Quokka ha estat texturitzat bàsicament en cinc  parts;  el cos, la llengua, les orelles, el nas i els ulls. 

El cos s’ha texturitzat a partir del modificador Hair que crea una simulació de pèls. Aquests pèls es 

poden afegir a un objecte sencer o a una secció de polígons. A més a més té una sèrie d’eines com 

les pintes que permeten distribuir-lo al gust de l’usuari i conjuntament amb els diferents canals que 

ofereix es pot acabar de matisar si serà castany o ros, lliç o rissat, net o despentinat... Els paràmetres 

que se li han aplicat al model han estat: 

 

- Color: se li ha donat un color marro fosc de base, ja que amb la especularitat ja es farien 

reflexos i brillantors  

- Especularitat: se li ha deixat una quantitat del 9% en el canal d’especularitat, ja que no es 

volia una gran reflexió de la llum 

- Grossor: per fer uns cabells de mida adequada s’ha hagut de treballar amb cabells molts 

fins; 0,015 cm d’arrel i 0,01 cm a la punta. 

- Longitud: se li ha ficat una variació del 20% en el canal de longitud per tal de simular les 

diferents llargades que un ésser amb cabell pot tenir, ja que no tots els cabells son igual de 

llargs 

- Escala: en el canal de l’escala s’ha utilitzat també un 20% de variació per remarcar més 

l’efecte anterior. 

- Despentinar: al ser un animal salvatge no es volia que els cabells estiguessin pentinats, per 

tant s’han despentinat un 50% del valor possible i amb una variació del 10%. 

- Densitat: s’ha ficat del 100% per tal que es renderitzessin tots els cabells 

- Desplaçament: serveix perquè el cabell no quedi recte. Tot i així, per acabar de trobar la 

forma del cabell desitjada s’ha utilitzat el modificador Peine que serveix per acabar de 

pentinar el cabell i donar-li la direcció desitjada. En aquest cas ens ha servit per pentinar el 

cabell del voltant dels ulls o de les orelles i el nas. 

 

La llengua i el nas han estat texturitzats amb textures i a la vegada amb un canal de 

bump/desplaçament per tal de crear un relleu, ja que segons la il·luminació de l’escena final alguns 

detalls es podrien apreciar. 
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Per la llengua s’ha utilitzat un bitmap amb soroll de color rosa on seguidament se li ha afegit un canal 

bump per acabar de donar-li relleu. Aquest relleu ha estat aplicat amb una força del 20%. Per adaptar 

la mida del bitmap s’han utilitzat 50 repeticions en cada canal i una projecció esfèrica per tal que es 

veies ven integrada la textura.  

 

La textura del nas s’ha fet amb un color gris corresponent als canals RGB: 43, 43, 43 i s’ha aplicat 

amb un canal bump amb una força del 8%. Aquest cop però, s’han aplicat menys repeticions, ja que 

el que interessava és que el nas tingui  irregularitats molt grans i no molt marcades. 

 

Les orelles d’altra banda s’han texturitzat amb un color rosa RGB: 239, 197, 252. 

 

Els ulls del Quokka han estat texturitzats amb la textura:  

 

La qual després se li ha aplicat repeticions per acabar d’ajustar la mida i un canal 

d’especularitat.  

 

 

El resultat final ha estat aquest: 

 

 

Render Quokka amb el programa Cinema 4D 
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10. 3. 3 Monument  

El monument al ser un conjunt d’estructures de diferents formes s’han pogut texturitzar de forma 

individual de tal manera que a cada part se li ha pogut aplicar el mapejat que millor li anava. 

La textura principal a partir de la qual s’ha treballat ha estat aquesta: 

 

Per les escales i les baranes s’ha utilitzat una projecció cubica 

amb 8 repeticions pel canal U i 8 repeticions pel canal V. 

 

Per la part superior del temple  i el cos o base s’ha utilitzat un 

mapejat UVW amb 3 repeticions per cada canal. D’aquesta 

manera totes les textures han quedat a mides similars i les parts 

es veuen integrades entre elles. 

 

Com que el temple no es veurà amb detall, no s’ha creat cap canal bump ni de desplaçament, ja que 

l’escena al tenir molts polígons i no apreciar-ne els detalls que podien crear aquets canals, pesaria 

més a l’hora de treballar i processar-la de forma innecessària.  

 

El resultat final ha estat aquest: 

 

Render monument Kukulkán amb el programa Cinema 4D 
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10. 3. 4  Entorn  

Els models que composen l’entorn  es van descarregar d’Internet, ja venien texturitzats, però les 

textures no s’adequaven a l’estil que s’estava buscant en aquest treball. Per adaptar-les el que es va 

fer va ser baixar el nivell d’especularitat al mínim, només deixant fulles de plantes puntuals amb 

especularitat en totes, i les que es veien més realistes es van retocar amb Photoshop per treure 

detall. 

 

Render objectes escena amb el programa Cinema 4D 
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D’altra banda es van reutilitzar textures per diferents plantes retocant-les amb Photoshop i canviant-

les-hi el to.  

 

                                                                

Textura utilitzada per la planta                                              Textura utilitzada per la palmera  

 

            

Planta                                                                                      Palmera 

 

              

 

Per fer la gespa se li ha aplicat un bitmap amb un mapejat UVW 

amb 40 repeticions a cada canal per adequar la mida de la 

textura. 
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10.4 Composició  

 
S’han col·locat tant els elements principals com els personatges i el monument en el centre de la 

composició per tal de dotar-los d’importància.  

 

Els personatges al ser els elements més importants se’ls ha ficat en primer pla, i el monument en un 

fons una mica més llunyà.  

 

Els personatges i el monument han estat emmarcats per arbres, plantes i roques. Aquests 

components s’han distribuït de tal manera que no quedessin per sobre dels elements principals i les 

ombres no tapessin detalls d’aquests. 

 

D’altra banda però, s’ha tingut en compte que la seva posició  i les seves ombres omplissin l’escenari 

i no es trobés cap espai gran buit, ja que al tractar-se de la selva no hi ha gaires esplanades sense 

elements.  

 

S’han  utilitzat dos tipus de roca, dos tipus d’arbres i dos tipus de plantes: 
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Tenint en compte les mides dels personatges principals s’han fet unes mides relatives dels objectes 

anteriors i s’han incorporat a l’escena. Cal puntualitzar que els Quokkes són d’una mida una mica 

més petits que un gat: 

 

 

Render mides relatives amb el  programa Cinema 4D 
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Com ja s’ha comentat en l’apartat de pre producció, l’escena va ser dissenyada de tal forma que el 

personatge principal (explorador) es fes un selfie i que a la vegada els personatges no tapessin el 

fons. Per aquest mateix motiu la càmera s’ha posat  en posició frontal desplaçada cap a l'esquerra: 

 

 

Captura pantalla posició càmera  del programa Cinema 4D 

 

S’ha utilitzat una càmera amb un objectiu gran angular, amb una focal curta de 25mm, ja que el que 

interessa és aconseguir un camp visual molt ampli que permeti mostrar tot l'entorn del  voltant del 

personatge per situar-lo.  

 

Per completar la composició de l’escena, el que s’ha fet ha estat donar-li un efecte de núvols. Aquest 

efecte ja ve per defecte en el cinema 4D i només s’ha hagut d’ajustar la densitat i la cobertura 

d’aquets per aconseguir l’efecte desitjat. 
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Com que tots els objectes de l’escena tenien materials assignats, el que s’ha fet per tal de tenir-ho 

tot ordenat ha estat  crear carpetes de materials, una per cada objecte, i ficar-hi a dins els materials 

corresponents. D’aquesta manera ha estat més fàcil treballar amb ells i localitzar-los per modificar-

los: 

 

 

Captura pantalla carpetes dels materials del programa Cinema 4D 

10.5 Il·luminació  

 
Per il·luminar l’escena s’ha decidit fer una il·luminació de posta/sortida del sol. Per simular la 

il·luminació desitjada s’ha utilitzat un Physical Sky  amb la mateixa situació i orientació que el temple 

real, buscant el dia i l’hora que més s’adeqüessin al resultat desitjat.   

 

 

                                         Captura pantalla orientació Physical Sky  del programa Cinema 4D 
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Per aconseguir la il·luminació real del temple Kukukán s’han introduït les coordenades reals en la 

localització del Physical Sky.  

 

Les coordenades utilitzades són: 

Latitud: 20.68 

Longitud: 88.57 

 

Seguidament el que s’ha fet ha 

estat definir la zona horària, a 

Yucatán a l’hivern és de UTC-6 i  a 

l’estiu de UTC -5. 

 

Captura pantalla paràmetres Physical Sky  del programa Cinema 4D 

 

El següent pas ha estat decidir l’hora del dia. Per decidir aquest paràmetre el que hem fet ha estat 

guiar-nos per l’altura solar i l’azimut, i veure quin tipus de llum i ombres es creaven. 

 

Finalment hem utilitzat un azimut solar de 240º aproximadament respecte al nord en sentit de les 

agulles del rellotge, amb una alçada solar de 30ª aproximadament.   
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Captura pantalla posició  Physical Sky  del programa Cinema 4D 

 

La llum del sol, al ser una llum de mida efectiva petita, provoca ombres molt dures i marcades, sense 

fall off. Per aconseguir la llum d’una posta de sol s’ha hagut de buscar una temperatura de color 

càlida, d’uns 3500K aproximadament. Aquesta temperatura l’hem aconseguit ficant l’hora del 

rellotge del Physical Sky a les sis de la tarda. 

 

Com que s’ha decidit il·luminar amb el Physical Sky, s’han variat  les intensitats dels paràmetres cel 

i sol, en comptes d’utilitzar llums de reforç per atenuar les ombres.  

 

El sol, al tenir que il·luminar un espai tan obert i haver de simular una llum tan baixa se li ha apujat 

la intensitat fins al 200%, i al paràmetre d’intensitat del cel s’ha apujat fins a arribar al 150%.  

 

D’aquesta manera s’han aconseguit unes ombres més suaus i no tan marcades, semblants a les que 

es van observar en l’etapa de cerca de referents.  
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11. Renderitzat 
 
En el render s’han utilitzat bàsicament dos efectes importants: 

 
Per un cantó s’ha treballat amb la il·luminació global, ja que d’aquesta manera s’ha aconseguit una 

il·luminació més realista i una densitat d’ombres més afins a la realitat.  

 

 

                                                                                       Captura pantalla configuració del motor de render  

 

D’altra banda per aconseguir el desenfocament segons la distància d’allunyament s’ha treballat amb 

la profunditat de camp. S’ha fet servir el paràmetre de Mapa de desenfoque posterior, el qual ha 

permès establir una borrositat gradual depenent de la distància. Com es pot observar en la imatge 

inferior, les plantes que estan més a prop de la càmera (conjuntament amb els dos personatges) 

quedaran totalment nítides, ja que estan abans de la línia d’inici de desenfocament.  

  

La roca i tota l’esplanada fins a arribar al monument s’anirà desenfocant gradualment i el 

monument,  ja es desenfocarà totalment.  Tot i així s’ha decidit que la força de desenfocament sigui 

com a màxim del 1.5%, ja que no es vol una borrositat complerta. 
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                                               Captura pantalla paràmetres de la càmera del programa Cinema 4D 

 

El resultat final del render ha estat aquest:  

 

                                                                                                                                 Render final escena 
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12. Anàlisi de costos  
12.1 Consideracions  

Per a portar a terme el projecte són necessaris una sèrie de recursos tant de recursos de software o 

hardware com humans. Per això, en aquest document s’estimarà el cost econòmic del projecte.  

 

12.2 Pressupost en recursos humans  

A partir de les hores estimades en la planificació temporal i la repartició d’aquestes en les diferents 

tasques es pot calcular el cost econòmic que pot tenir aquest projecte a partir de les hores utilitzades 

a cada rol, tal com es posa de manifest a la Taula T.2. Els rols necessaris per a desenvolupar aquest 

projecte són el de Graduat en Multimèdia i el d’il·luminador.  

 

El professional en Multimèdia complirà amb les tasques de l’anàlisi de referents, investigació, 

modelat, texturitzat, part de la il·luminació i el renderitzat 

 

En molts projectes professionals hi ha una persona que té coneixements específics en il·luminar,  ja 

que són coneixements molt difícils d’adquirir i l’acabat final depèn molt de com ha estat 

implementada la il·luminació en l’escena. 

 

 

Rol Hores 

estimades 

Preu per hora Total 

Graduat en Multimèdia 227 8,5 1.929,50  

Il·luminador 46 10,25 471,50 

Total estimat 273  2.401,00 

                                                                                                                                                 Taula T.2 
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12.3 Pressupost en llicències de software  

Durant el desenvolupament del projecte també serà necessari utilitzar diferent software que pot no 

ser gratuït. Cal tenir en compte que en aquest cas la majoria del software ve proporcionat per la 

universitat, però tot i així es calcularà el cost de les llicències de software com una empresa. 

 

A més, com durant el projecte s’ha variat varies vegades de programes, tindrem en compte tots el 

softwares que s’ha fet servir, tal i com es mostra en la taula T.3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Taula T.3 

 

12.4 Pressupost en recursos hardware  

Junt amb el software també és necessari el hardware on executar-ho, en aquest cas serà un 

ordinador ja comprat però que tindrem en compte al pressupost. Com que l’ordinador es va comprar 

fa dos anys i encara seria vàlid, s’adjuntarà una simulació de la factura per descriure els elements 

que el conformen i el preu total de l’ordinador. 

 

Producte Preu Unitats Total 

Windows 10 279,00 1 279,00 

ZBrush 726,42 1 726,42  

3Ds Max 2.904,00 1 2.904,00 

Cinema 4D 2.992,65 1 2.992,65 

Total estimat   6.902,07 
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12.5 Pressupost total  

També s’ha de tenir en compte que com a empresa s’hauria de pagar unes despeses inicials i una 

sèrie de despeses mensuals. Les despeses inicials serien la compra dels softwares i el mobiliari. Les 

despeses mensuals serien el local, la llum, l’aigua, telefonia... tal i com es mostra en la Taula T.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
                                                                                                                Taula T.4 
 

Aquestes despeses no es poden cobrar directament al client per cada projecte si no que s’han 

d’amortitzar amb el temps. S’ha de tenir en compte que si el cost humà és de 227 hores, això equival 

a un mes i mig aproximadament de feina.  

 

Per tan,  el cost del projecte haurà d’incloure com a mínim les despeses del local d’un més i mig, un 

salari propi (contemplat en el pressupost de recursos humans) i els costos d’amortització del 

mobiliari, softwares i hardwares per arribar al punt mort de l’empresa, tal i com es mostra a la taula 

T.5.  

 

Gast Preu 

Local 386,00 

Llum 150,73 

Aigua 46,25 

Autònoms 50,00 

Gestoria 110,00 

Telefonia + ADSL 86,80 

Desplaçaments 200,00 

Total estimat 1.029,78 
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                                                                                                                                                           Taula T.5 

A més a més,  s’ha de tenir en compte que s’han de generar uns beneficis, que han de servir per 

pagar els imposts anuals per tant, tal i com es mostra a la Taula T.6. a la factura se li cobrarà un 10% 

més del preu total sense iva: 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Taula T.6          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortització Temps  

(anys) 

Preu Preu desglossat 

(any) 

Preu desglossat 

(mes) 

Mobiliari 10 1.000,00 100 8,33 

Ordinador 3 1.208,79 402,93 33,57 

Cotxe 15 20.000,00 1.333,33 111,11 

Programes 3 6.902,07 2.300,69 191,73 

Total estimat   4.136,95 344,74 

Recurs Preu 

Recursos humans 2.401,00 

Despeses mensuals 1.029,78 

Amortització 344,74 x 1,5 = 517,11 

Total sense IVA 4.342,68 

Total amb IVA 5.254,64 
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Finalment, el pressupost base per arribar al punt mort de l’empresa en aquest mes i mig de feina i 

incloent els beneficis, seria:  
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13. Conclusions  
 
Aquest treball es va plantejar inicialment com la creació d’una escena 3D per extreure’n una 

il·lustració 2D.  

 

Els objectius generals del projecte com la planificació, gestió del temps i dels recursos s’ha assolit 

amb èxit. Per aconseguir-ho s’han utilitzat  programes com el Project i el Trello que donaven una 

visió general de l’estat del projecte i ajudaven a saber si s’estaven complint les tasques en les dates 

indicades.  

 

D’altra banda s’han adquirit molts coneixements nous. Una gran part dels coneixements adquirits 

han sigut sobre el programa ZBrush, ja que aquest programa no s’havia utilitzat mai durant el Grau 

en Multimèdia. Tot i així, també s’han fet servir altres programes com el Cinema 4D sobre els quals 

s’han hagut d’adquirir coneixements de texturització però sobretot d’il·luminació. 

 

Combinant els coneixements adquirits durant el curs, els adquirits en l’etapa del Treball de final de 

grau i amb l’ajuda de programes de planificació del temps i dels recursos s’ha pogut aconseguir el 

resultat final desitjat. 

 

Cal dir, que durant el procés de producció s’han trobat molts obstacles els quals però s’han sabut 

solucionar de forma correcta. 

 

Una de les primeres conclusions que s’ha extret després de treballar amb softwares diferents és que 

va faltar en la fase inicial fer algunes proves entre exportacions i importacions.  

 

En la fase inicial de modelat, es va modelar el personatge principal amb ZBrush. Aquest personatge 

es va modelar amb molt detall, i encara que ZBrush treballava fluidament, a l’hora d’exportar en 

altres programes la malla amb tants polígons va fer  que fos impossible realitzar algunes tasques o 

fins hi tot que ralentitzes a dies el que es podria haver fet en unes hores. Aquest problema ja es va 

solucionar en el modelat del Quokka però tot i així s’ha arrossegat el problema de l’explorador en 

totes les fases posteriors al modelatge. 
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La segona conclusió que s’ha extret és que ha faltat temps per perfeccionar detalls i errors que s’han 

comès per falta d’experiència. També ha faltat temps per utilitzar i conèixer altres softwares com 

RenderMan el qual es volia fer servir per renderitzar l’escena. Doncs  bé, per falta de temps no s’ha 

pogut fer servir i s’ha renderitzat amb el motor de render del Cinema 4D. 

 
També dir, que si es tinguessin més coneixements del programa ZBrush i s’haguessin tingut més 

hores per treballar, segurament s’haurien fet moltes coses diferents i amb més facilitat, aconseguint 

més detalls i una millor optimització per exportar, però el projecte s’ha de complir amb unes hores 

determinades i coneixent poc el programa s‘ha aconseguit un bon resultat amb aquest personatge.  

 

En la següent secció s’expliquen algunes de les possibles banques de treball que es poden seguir a 

partir d’on s’ha quedat aquest projecte. 

 

 

14. Futures línies de treball  
 
Una de les futures línies de treball amb la qual es podria continuar aquest projecte seria tornar a 

refer l’explorador de forma més optimitzada i sense tants polígons. D’altra banda també es podria 

arreglar el problema de la seva mà que no acaba d’agafar el pal selfie i que ha sigut impossible 

d’arreglar per la gran quantitat de polígons que s’haurien de moure. 

 

Havent aconseguit  l’apartat anterior seria molt interessant fer un rigging d’aquests personatges i 

fer una animació amb aquesta escena. Personalment crec que li aportaria un plus i d’altra banda 

s’expandirien els coneixements sobre animació 3D. 
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15. Agraïments  
 
En primer lloc, es vol agrair al tutor del Treball de final de Grau, Miquel Bigas, per la seva orientació 

constant i l'ajuda tècnica, que han estat essencials. Ha ajudat en totes les etapes del projecte donant 

consells i solucionant problemes que no es coneixien com solucionar. 

 

També agraeixo la col·laboració dels professors Toni Bover i José Francisco González que han aportat 

els seus consells i coneixements tècnics sobre matèries específiques. 
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durant la realització d'aquest treball: a la família i als amics. 

 

16. Glossari 
 
Render: El Render és una imatge 2D digital que es crea a partir d'un model o escenari en 3D realitzat 

en algun programa d'ordinador especialitzat. És el resultat bidimensional que s’obté d’un procés 

anomenat renderitzat. 

 

Physical Sky: És una eina del programa Cinema 4D que ofereix la possibilitat de crear un entorn 

natural, incloent; núvols, boira, atmosfera i localització global. Podent així recrear la il·luminació real 

de punts geogràfics.  

 

Especularitat: en aquest treball quan es parli d’especularitat es parlarà de la propietat que tenen els 

materials per reflectir els rajos de llum incidents.  

 

Canal bump: Aquest canal permet crear la il·lusió d’una deformació de la superfície sense deformar 

la malla. S’utilitza normalment per simular el relleu de la textura aplicada a la malla.  

 

Fall off: Significa Caiguda. En el cas dels pinzells de ZBrush és la zona en la qual el pinzell passa 

d’aplicar la màxima intensitat sobre la malla fins a la mínima intensitat.   
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