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La resta de les parets que tenen alguna obertura farem allò que hem explicat. Per les altres 
parets només hem de tenir em compte que allò que es modifica són les alçades a través de la 
inclinació dels vèrtexs. 

 

5.1.3. Creació d’un carro de transport 

Com hem fet en els anteriors punts, partim de la imatge esbós per tenir una idea clara de 
quin serà el sistema de modelatge que utilitzarem: línies o objectes 3D. 

 
Fig. 46: Esbós d’un carro de transport 

 

En aquest cas, per poder reconstruir el carro ens basarem amb els objectes bàsics 3D:  
cilindre, rectangle i tub. 

Amb el Tube creem el ferro que serveix de protecció que tenien les rodes. I amb Cylinder 
(cilindre), ajustant-ho a la figura de ferro crearem la roda que serà de fusta. 

  

Fig. 47: Creació de la coberta i de la roda del carro 
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Amb els Box crearem l’eix que unirà les dues rodes. Igualment emprem el Box per fer els 
detalls de les rodes. Com ja s’ha comentat anteriorment, aquests elements s’han de moure i 
centrar al lloc desitjat. 

 
Fig. 48: Creació dels detalls de la roda del carro 

 

La base del carro són un conjunt de Box de diferents mides que seran els taulons situats uns 
al costat dels altres. Aquests, s’uniran per uns llistons creats igualment per Box que 
simbolitzen la unió dels taulons, i que situarem damunt de l’eix seguint l’esbós. 

 
Fig. 49: Creació dels taulons del carro 
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Ara només queda duplicar la roda amb l’opció Mirror (explicada anteriorment a les nanses 
de l’atuell), i farem la barra que serveix per estirar el carro, que no deixa de ser un Box 
modificat per tenir una punta més estreta que l’altra mitjançant el modificador Edit Poly i 
modificant els vèrtexs.  

La barra que utilitzaven per agafar-lo amb les mans o lligar-ho a l’animal, que servia per 
arrossegar el carro, és un Cylinder. 

Finalment queda fer els 4 Cylinders que estan sobre els llistons i que eren emprades per a 
què no es mogués la carga. 

 

 
Fig. 50: Imatge final de la creació del carro 

 

5.2.  Aplicació de materials i textures 

 

5.2.1. Introducció 

Un material és un conjunt de propietats (color, transparència, reflexió, refracció, etc.), que 
estableix com es reflexa i transmet la llum a l’objecte al que ha estat assignat. Aquests 
materials s’assignen a la superfície o a les cares de l’objecte. 
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Les propietats dels materials actuen conjuntament amb les propietats de les llums i 
ombrejats per aconseguir simular, a la representació, l’aspecte que tindria l’objecte a la 
realitat. 

Per treballar amb els materials, utilitzarem el Material Editor (editor de materials) i el 
Material/Map Browser (visor de materials/mapes), ambdós accessibles des del menú 
Rendering. 

 
Fig. 51: Editor de materials 

 

L’editor de materials (Material Editor) és un quadre de diàleg on disposem de tres zones: 

• Una zona amb 6 finestres amb esferes de diferents colors que mostren els materials 
creats: son les Sample Slots (ranura de mostra). 

• La segona zona són els botons que envolten les ranures de mostra. 
• En la part inferior hi ha una altra zona amb persianes de paràmetres per crear 

materials. 

A vegades no tenim cap material que ens serveixi per un objecte en concret, llavors l’hem de 
crear. La creació de materials consisteixen en manipular i combinar els valors dels 
paràmetres per obtenir el material a fi que l’objecte de l’escena tingui un aspecte real. 

En principi, es poden crear materials bàsics manipulant els paràmetres de la persiana 
paràmetres bàsics i de paràmetres extensió. 

Hem de tenir en compte que pel color d’un material pot ser diferent segons l’escena sigui 
interior (llum artificial) o exterior (llum natural). 
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També hem de tenir clar el significat de textura. És un mapa de superfície aplicat al 
material. Normalment s’utilitzen fotografies d’objectes reals per obtenir un millor realisme. 

Les textures contenen un conjunt de paràmetres de diferents tipus: colors de la imatge, del 
gradient, del soroll que formen el que es denomina mapa de la textura i als elements 
individuals que composen el mapa, se’ls anomena téxtels20. 

En les aplicacions i paquets informàtics especialitzats, la textura acostuma a rebre el nom de 
material. Un material ha de tenir les textures per poder-les aplicar a l’objecte. 

 

5.2.2. Exemple d’aplicació de material i textura a una roda del carro 

Una superfície d’un color únic reflexa molts colors, depenent de com s’il·lumini cada zona, 
encara que als nostres ulls i cervell combinen els colors per percebre la sensació que l’objecte 
només té un color. 

El reflex del material aplicat a un objecte segons la zona q reflexa la llum rebuda és de tres 
tipus: 

• Specular (especular): color del material en els punts on brilla més l’objecte. 
• Diffuse (difús): color que reflexa el material amb llum directa. 
• Ambient (ambiental): color que reflexa el material a la s’ombra. 

Tenint en compte aquests reflexos, procedirem a l’aplicació del material. Hem utilitzat les 
textures i materials del propi Max i d’altres que hem obtingut per Internet. 

Per incorporar els materials a les diferents figures, hem d’aplicar un modificador perquè 
s’ajusti la textura, si no l’incorporéssim en renderitzar veuríem que no s’ha aplicat 
correctament la textura. El procediment és el següent: 

Seleccionem l’element que a qui hem d’aplicar el modificador. Obrim el panell de 
Modificar i de la llista de modificadors apliquem el modificador UVW Mapping. Aleshores, 
de la llista de paràmetres canviem el tipus de mapejat predefinit al que s’ajusti millor a 
l’element que tenim, és a dir, si tenim una casa li aplicarem el de Caixa, si tenim un cilindre 
el de Cilindre, etc. D’aquesta manera, qualsevol mapejat que apliquem apareixerà en totes 
les cares de l’objecte. 

Després d’això, procedim a la creació del material utilitzant combinacions de diferents 
textures. Per fer-ho emprarem el material tipus Diffuse, la textura l’aconseguim fent una 
barreja de dos textures utilitzant el material Mix. 

 

                                                   

20 Téxtels. Abreviatura de textura Element, element de textura. És la unitat bàsica dels gràfics amb 
textures, que defineixen la superfície d’un objecte tridimensional. La unitat bàsica de la superfície d’un  
objecte 3D seria un téxtel, mentre que un objecte 2D constaria de píxels. 



Disseny i modelació en 3D d’un habitacle en el jaciment ibèric d’Els Vilars. 

CAPÍTOL 5. RECONTRUCCIÓ VIRTUAL D'UN HABITACLE IBÈRIC 

 

  58 

   

Fig. 52: Mesclant aquestes tres imatges obtindrem el material desitjat 

 

Al Color #1 i al Color #2 inclourem les dos primeres imatges que són de fusta i al Mix 
Amount la imatge blanca i negra que ens combinarà els dos colors, això ho fem per simular 
la brossa, és el que ens dóna el realisme a l’objecte. 

 

 

Fig. 53: Ús del material de tipus Mix per obtenir la imatge final 
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Aquest procediment el seguim per donar la textura a tot els elements que integren el carro: 
taulons, peces de ferro, l’eix, etc. 

 
Fig. 54: Carro amb l’aplicació dels materials 

 

I així, successivament, a tots els objectes que composaran l’escena final que és el nostre 
habitacle. 

 
  Fig. 55: Diferents elements de l’escena amb els seus materials 
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5.3.  Il·luminació 

Aquesta fase és molt important per a dotar la reconstrucció d’un realisme més acurat. 
Consisteix a recrear els efectes de la il·luminació tals com ombres, reflexos o el joc de la 
llum en les superfícies. 

Si en fer la renderització o representació d’una escena no hem especificat cap llum, es pren, 
per defecte, una il·luminació predeterminada. Aquesta, consta d’una llum que il·lumina els 
objectes de l’escena desde la part superior dreta del visor. 

Al 3D Studio Max, les llums són objectes que simulen les làmpares, focus de teatre, llum 
solar i altres tipus de llum. 

Per incloure una llum a l’escena, seleccionem Lights (llums) que es troba al panell de 
comandos Create i s’ha d’elegir el tipus de llum que es vol introduir a l’escena. 

Desplegant la llista de categories, pots escollir entre dos grups de llums: 

• Standard: són objectes que simulen llums reals, com els llums de casa, làmpares 
d’oficina, els focus d’un teatre, la llum solar, etc. 

• Photometric: les llums de tipus fotomètric utilitzen els valors fotomètrics de l’energia 
lluminosa, que permeten simular amb una gran precisió les llums del món real. 

Ens centrarem amb les llums estàndards que són les que em utilitzat per il·luminar les 
escenes d’aquest projecte. 

Entre les llums estàndards n’hi ha diferents tipus: 

• Target spotlight (Focus objecte): llum on s’indica tant el focus com l’objectiu a on 
apunta. Exemple: la llum d’una llanterna o d’un focus de teatre. 

• Free Spotlight (Focus lliure): crea un focus, però sense tenir un objectiu. El podem 
moure i rotar-lo per apuntar qualsevulla direcció. 

• Target Direct Light (Direccional amb objectiu): focus que projecta raigs de llum 
paral·lels cap un objectiu determinat. S’utilitza per simular la llum solar. 

• Free Direct Light (Direccional lliure): tipus de llum direccional amb objectiu, però 
aquesta no té objecte de destí. S’empra en seleccionar l’opció Sol estàndard és el 
sistema de llum diürna. 

• Omni (Llum omnidireccional): llum que emet raigs en totes les direccions des d’una 
font única. S’utilitzen per “omplir una escena” o per simular llums d’una font 
puntual. 

• Skylight (llum cenital): reprodueix la llum diürna ambiental. 

Quan es representa o renderitza l’escena amb el motor de renderització Mental Ray Renderer 
les àrees de la llum poden ser: 

• Area Omni Light: l’emissor de llum té forma de volum esfèric o cilíndric, enlloc que 
la llum provingui d’un punt. Si el renderitzat és l’utilitzat per defecte, la llum es 
comporta com una llum omni.  
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• Area Spotlight: l’emissor de la llum té forma d’una àrea rectangular o circular, enlloc 
que la llum provingui d’un punt. Si el renderitzat és l’emprat per defecte, la llum es 
comporta com una llum Target Spotlight.  

Un clar exemple per veure la diferència entre una escena il·luminada o no, i per demostrar 
la importància de la llum en les escenes, es mostrarà a continuació: 

 

  

Fig. 56: Diferència aplicant la il·luminació global al carro 

 

En aquest projecte utilitzarem la llum que simula la llum natural i a l’interior de la casa la 
llum que feien les torxes i d’un foc a terra. 

Per fer la llum natural, del sol, ens basem en l’objecte Day Light que ens permet 
geolocalitzar la llum respecte la situació, el dia i el temps en què volem que es reflecteixi en 
el jaciment. Això ho fem per dotar a la representació final d’una imatge fidedigna ja que no 
és el mateix la inclinació del sol a l’Equador que la inclinació a Arbeca. En el nostre cas ho 
hem ficat a les 12 del migdia. 
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Fig. 57: Tipus de llum Day Light i els seus paràmetres 

 

I pel que refereix a l’interior de la casa, hem creat diferents punts de llum, que estan 
representats per les diferents torxes situades per tota la casa i el foc a terra a l’estança 
principal. Aquestes llums són de tipus Photometric Light on s’ha limitat el radi d’actuació de 
la llum, s’ha fet aquesta acotació perquè la quantitat de llum d’una torxa és diferent a la que 
ens pot donar un foc a terra, és a dir, s’acota fins on incideix la llum sobre els objectes que 
composen l’estança. 

En aquestes imatges es poden observar on són els diferents punts de llum a cada estança i el 
radi d’actuació de cada un d’ells. Aquesta acotació es veu a la barra lateral on hi ha les 
propietats de la llum, en el paràmetre Far Attenuation. 

  

Fig. 58: Llums, posició i el seu radi d’actuació 
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5.4.  Animació de l’escena 

 

5.4.1. Composició de l’escena 

El que farem en aquest apartat és integrar la muralla, del projecte Vilars 2000, al nostre 
habitacle i tot això situat damunt d’un mapa. 

Per integrar la muralla damunt el mapa, el primer que hem de fer és posar la imatge 
d’aquest al Max, utilitzant el mapa com a material i aplicant-lo a un pla.  

 

 
Fig. 59: Aplicat el mapa com a material damunt d’un pla 

 

Utilitzant aquest arxiu que combina muralla i mapa, situarem l’habitacle. Per fer-ho 
utilitzem la funció XRef Objects que ens permet fer una referència als objectes, d’un arxiu 
extern a l’arxiu actual, és a dir, en el nostre cas l’habitacle i els seus objectes.  
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Fig. 60: Imatge final de la muralla i la casa damunt del mapa 

 

5.4.2. Creació de l’animació 

L’animació es fonamenta en un principi físic predicable a la visió humana. Quan veiem 
córrer ràpidament una sèrie d’imatges fixes relacionades, el nostre cervell les percep com un 
moviment continu. Cada imatge es denomina fotograma. Els creem en la fase de 
renderització. 

Històricament, la principal dificultat per crear animacions ha estat que l’animador ha de 
generar un gran nombre de fotogrames. Segons la qualitat desitjada, un minut d’animació 
pot requerir entre 720 i 1800 imatges fixes diferents. Al Max, inicialment, cada escena té 
100 quadres d’animació, i poden canviar el nombre si ho desitgem.  

El 3D Studio Max disposa d’algunes eines per crear animacions: 

• Controls de temps, per mostrar als visors qualsevol quadre d’animació i reproduir 
animacions als visors. 

• Panel motion (moviment), permet ajustar controladors de transformació que afecten 
a l’animació de posició, rotació i escala. 

• Track View, quadre de diàleg flotant per editar l’animació amb funcions i corbes. 
• Treck Bar (barra de pistes), permet accedir ràpidament a quadres claus i als controls 

d’interpolació. 
• Panel Hierarchy (jerarquia), control de vinculació i jerarquia entre objectes per 

l’animació amb cinemàtica inversa i ajust de punts de pivot.  

Per incorporar una càmera hem d’anar al panell Crear i seleccionar la icona Objectiu de la 
persiana Tipus d’objecte, també podem accedir-hi pressionant el botó càmera amb objectiu de 
la fitxa Llums i càmeres del panell fix. Aleshores arrosseguem en un visor la càmera. El punt 
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inicial d’on arrosseguem és la ubicació de la càmera i el punt on deixem el ratolí és la 
ubicació de l’objectiu. Ja sols ens cal definir els paràmetres de creació.  

A la imatge que es mostra a continuació es pot veure les propietats de la càmera i tot el 
recorregut que farà. 

 
Fig. 61: Panell de creació de la càmera i les seves propietats 

 

Creem un recorregut, mitjançant una línia. Fem que la càmera segueixi el recorregut a 
través de la pestanya d’animació, restriccions de camí, seleccionem la línia i ja es solapa sol. 

En aquesta imatge es pot veure el recorregut de la càmera dins les estances. 


