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Introducció

Les pel·lícules d’animació, aquelles que necessiten efectes especials, els video-
jocs... tot això no seria possible sense el procés de renderització. A vegades, és
suficient amb una prerenderització, que després s’ha de compondre, per refinar o
integrar les imatges (pel·lícules, anuncis, cinemàtiques...); en altres (com en els
videojocs) les escenes s’han de renderitzar en temps real.

Durant aquesta unitat aprendreu els conceptes bàsics sobre la renderització, i us
introduireu en les seves tècniques.

Al primer apartat, “Motors de renderització, tractaments de llum en 3D”,
introduirem l’eina principal que farem servir; parlem del motor de renderització
Arnold, que està integrat en el programari Autodesk Maya. Es tractaran els
conceptes generals sobre els processos de generació de la renderització.

Al segon apartat, “Realització de la separació de capes i efectes de renderitza-
ció”, us iniciareu en la producció de la renderització; entenent que és fonamental
una planificació d’aquest procés. Es tractarà com plantejar la renderització d’un
pla i veureu tècniques de renderització per a postproducció.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza la separació de capes i organitza els efectes de la renderització, valorant
les possibilitats de configuració dels paràmetres per al càlcul final de construcció
de la imatge.

• Tria el sistema idoni de renderització per al projecte, a partir de la valoració
dels avantatges i dels inconvenients que aporten les diferents opcions
possibles respecte a la rapidesa, qualitat i facilitat de manipulació, per a
la correcció i ajust de paràmetres.

• Realitza proves amb el sistema de renderització elegit per al projecte amb
diferents sistemes operatius i amb diferents atributs per als diversos models
(personatges, decorats i attrezzo).

• Comprova el funcionament dels efectes físics mitjançant la realització de la
renderització de partícules.

• Decideix, genera i aplica els efectes de renderització pertinents per a cada
capa als fotogrames elegits, comprovant-ne el funcionament.

• Realitza la renderització optimitzant els temps i les necessitats de postpro-
ducció, a partir de la importació de les referències dels models definitius.
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1. Motors de renderització, tractaments de llum en 3D

Ja fa temps que, en major o menor mesura, les produccions audiovisuals del tipus
que siguin fan servir elements o efectes virtuals. És a dir, elements que no són
a escena, sinó dintre dels programes capaços de generar-los. Això no serviria de
gaire si no fos possible “moure” aquests personatges, objectes, escenaris o efectes
especials, de l’ordinador a les pantalles.

Podem tenir models 3D modelats correctament, texturats i animats, però generar
una pel·lícula amb aquests elements requereix una eina que molts cops està
integrada dintre dels paquets de software amb què es realitzen aquestes pel·lícules,
però el seu funcionament no és tan evident, encara que, sense ella, no hi hauria
animació en 3D, ni FX digitals a les pel·lícules, ni videojocs. Estem parlant dels
motors de renderització, el software que s’encarrega de fer els càlculs que ens
permeten veure aquestes imatges sintètiques, escenaris i personatges digitals en
un format amb un acabat estètic.

Per tal de generar imatges, a partir d’objectes 2D o 3D, ja siguin fixos o
animacions, necessitem un motor de renderització, que és el programari o
software que s’encarrega de fer els càlculs de les dades que hi ha a una escena,
facilitades pel programari d’edició (com ara llums, càmeres, geometria,
shaders, textures...), per tal de generar-les.

Davant la càmera digital hi ha un escenari, uns personatges i una il·luminació que
són, com passa al món real, el que ens permet veure aquest món digital. Ara
bé, aquesta llum interactua amb els objectes, generant ombres i, alhora, aquests
objectes estan “fets” d’uns materials que també reaccionen a la llum segons les
seves característiques; donant valors de difusió, reflexió i refracció de la llum, que
les suavitzen o les tinten.

Per molt senzilla que sigui l’escena que tenim al davant, pot generar uns càlculs
molt costosos, en termes de temps i, per descomptat, econòmics. Per això els
enginyers de les empreses que dissenyen aquest software, tracten d’implementar
als seus motors algoritmes capaços de fer aquests càlculs, de la manera més ràpida
i eficient possible. Al mateix temps, es persegueix la simulació del comportament
físic de la llum al més acuradament possible.

Així, renderitzar un píxel de l’escena implica que el motor ha d’interpretar les
diferents dades dels elements que hi ha i comunicar-les a la GPU (Graphics
Processing Unit).

També és possible el processament d’aquestes dades directament a la CPU
(Central Processing Unit), és a dir, al processador de l’ordinador; però es una
solució, en termes de rendiment, poc òptima.
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Trobareu més informació
sobre els mapes Diffuse,

Specular, Bump, Normal i
Ambient Occlusion, en el

punt “Espais de colors,
textures i materials”,

d’aquest mateix apartat.

Recentment, han aparegut motors de renderització que permeten un processa-
ment híbrid d’aquestes dades fent servir al mateix temps CPU i GPU de l’or-
dinador, que és l’encarregada del processament d’aquestes dades per a l’obtenció
d’imatges, ja siguin fotorealistes o no.

Els motors més potents són els anomenats físics, o PBR (Physically Based
Renderers), que permeten nivells de realisme cada vegada més indistingibles dels
reals enregistrats per una càmera.

Els motors físics o PBR (Physically Based Rederers) estan basats en models
i materials que simulen els comportaments reals de la llum. Amb aquestes
tècniques d’il·luminació pretenen aconseguir renderitzacions molt acurades
i fotorealistes.

Actualment, gairebé tots els motors de renderització comercials són motors físics,
també coneguts com a PBR. Aquests estan basats en algoritmes que simulen las
lleis físiques que afecten la llum i les reaccions dels materials dels objectes amb
què la llum es troba:

• Pel que fa als models de simulació de la llum, els nous algoritmes PBR
tracten de seguir correctament les lleis físiques i els patrons de distribució
que la llum segueix en el món real; com ara la llei de la conservació de
l’energia, que ens diu que, per exemple, en el cas dels reflexos especulars,
no poden reflectir més llum de la que els arriba.

• Pel que fa al material dels objectes, estan definits de manera curosa
perquè també reaccionin a la llum de tal com ho farien a la realitat. Els
PBR distingeixen bàsicament entre dos tipus de materials: metàl·lics i no
metàl·lics. Aquest últims estan reforçats per uns mapes que veurem més
endavant, que són principalment, els Diffuse o Albedo Map, l’Specular, el
Normal i el Metallic.

Aquest tipus de mapes s’acostumen a generar des de programaris com el Substance
Designer, el Substance Painter o el Quixel. Aquest sistema no només s’està fent
servir actualment a les pel·lícules, sinó que també és molt utilitzat als videojocs.

Arnold, un motor d’Oscar

En aquesta materials treballareu amb Arnold, un motor de renderització del tipus PBR
desenvolupat per l’empresa espanyola Solid Angle, i que es caracteritza pel realisme que
aconsegueix, la seva rapidesa i la facilitat d’ús, cosa que afavoreix la seva elecció davant
d’altres motors que s’adoptaven tradicionalment.

Arnold va guanyar l’Oscar tècnic el 2017 i s’ha fet servir a produccions com Gravity, Blade
runner 2049, Guardians of the Galaxy vol.2, i a sèries com ara Game of Thrones, Westworld
o Trollhunters.

A causa dels conceptes tècnics que acostuma a fer servir el renderitzador, ajustar
els paràmetres per tal d’obtenir la màxima qualitat en el menor temps possible ha
sigut una tasca feixuga i en ocasions complexa, tot i que es van simplificant els
ajustos amb cada nova versió del motor.
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Les càustiques

Les càustiques són els efectes de
la llum reflectida o refractada per
superfícies corbes, o
translúcides, quan es projecten
sobre altres superfícies (per
exemple, la llum que travessa un
got de vidre i es projecta sobre la
seva ombra, o els reflexos de la
llum al travessar la superfície de
l’aigua en una piscina, al fons).

Caldrà que coneixeu i domineu certs conceptes i eines, com el Linear workflow,
que és l’espai de color on treballa el renderitzador. O el Sampling, que consisteix
en definir els paràmetres per tal d’optimitzar la presa de dades de l’escena i fer
una interpretació final en forma d’imatge. A nivell de renderització, ambdós
determinen altres conceptes importants, com Diffuse, Specular, Transmission
o SSS; que ens permeten el control del nivell de soroll, ja sigui en materials
translúcids o reflectits.

1.1 Classificació dels motors de renderització

Una primera classificació seria pel tipus de processament; és a dir, caldria tenir
en compte si el motor fa:

• Un preprocessament. Propis de les produccions audiovisuals i la visualitza-
ció arquitectònica o de producte.

• La renderització en temps real. Aquells que estan integrats als Game
engines (com Unity, Unreal, CryEngine...) i es fan servir a les produccions
de videojocs.

També es poden classificar pel tipus d’algoritme que fan servir per al càlcul de la
llum a l’escena. La majoria dels motors que hi ha actualment al mercat fan servir
majoritàriament tres tècniques:

• Rasterització: consisteix únicament en la projecció de la geometria de
l’escena a un pla 2D; és un mètode ràpid de representar elements 3D en
una imatge 2D, però el càlcul de llums i ombres no és massa acurat.

• Ray Casting: calcula la trajectòria dels raigs llençats des de la càmera
fins que interseca amb la superfície d’un objecte, i determina, així, quins
objectes són visibles. Aquest mètode no permet el càlcul de raigs recursius
(rebots de raigs de llum o reflexos, per exemple). Va ser un dels mètodes de
renderització als primers videojocs en 3D.

• Ray Tracing: és una evolució del Ray Casting, on els raigs llençats des
de la càmera intersequen amb els objectes de l’escena; però té en compte
efectes com la reflexió i la refracció de la llum, traçant rajos secundaris que
permeten un càlcul més acurat i l’obtenció d’imatges fotorealistes. Aquest
mètode serveix de base per a altres de més complexos, com el Photon
Mapping, que permet el càlcul d’efectes com el de les càustiques. Aquesta
precisió de càlcul té el cost de temps de renderització més llargs, i això fa que
sigui un mètode que només fan servir els motors que treballen mitjançant la
prerenderització.

D’altra banda, els motors també es poden classificar per la seva ubicació. Aquests
poden ser externs (aquells que funcionen com un programa a part del programari
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de modelatge en 3D, i que obliguen a exportar l’escena), o integrats com a plug-ins
dintre del programari de modelatge:

• Motors externs:

– KeyShot (www.keyshot.com). Com a característiques principals té el
fet de ser un motor físic (PBR) que fa servir el mètode de ray tracing
en temps real, i es pot fer servir per il·luminar escenes d’imatges HDRI
(High Dynamic Range Images) i llums físiques (Area, Point, i IES
Lights).

– Marmorset (www.marmoset.co/toolbag). El Marmorset Toolbag és
un motor físic independent o PBR, és a dir, no està integrat com a
plug-in, sinó que està basat en l’algoritme Global Illumination i fa les
renderitzacions en temps real, i com a principal característica té la seva
facilitat d’ús.

– Arnold (www.solidangle.com). És el PBR que fareu servir al llarg de
la unitat. És el motor de producció afegit actualment a Maya, que
ha substituït el Mental Ray. Destaca per ser relativament fàcil de
configurar, i molt flexible i ràpid en termes generals.

• Motors integrats (plug-ins):

– V-Ray (www.chaosgroup.com). La principal característica del V-Ray
és la seva flexibilitat: pot fer servir diferents mètodes de càlcul de la
llum, dona la possibilitat de personalitzar el nivell de mostreig dels
diferents elements de l’escena, i en l’última versió ha implementat la
possibilitat de fer el càlcul híbrid (CPU/GPU).

– Maxwell Render (www.maxwellrender.com). Es tracta d’un motor
del tipus Ray Tracing Unbiased, que fa servir un algoritme Global
Illumination i es caracteritza per un alt nivell de realisme; tot i que els
temps de renderització acostumen a ser llargs.

Imatges HDRI

Les imatges HDRI (High Dynamic Range Images) són imatges en 32 bits de profunditat de
color, captades mitjançat tècniques específiques, que permeten copsar informació lumínica,
des de les ombres més fosques d’una escena fins als punts més lluminosos. En el context
de la renderització en 3D, es poden utilitzar per il·luminar una escena virtual, simulant un
moment lumínic real. Una de les seves utilitats és il·luminar objectes 3D que després s’han
d’integrar en la mateixa escena copsada per la càmera digital.

Llums físiques

Les llums dintre dels programes 3D tracten de simular tipus de llums reals. Així, per
exemple, les area lights generen una llum més difusa, simulant la llum natural de les
finestres, o bé la de les finestres d’estudi. També hi ha les point lights, que simularien més
aviat llums com les que generen les bombetes; o les spot lights, que són llums puntuals.
Hi ha també la possibilitat de fer servir llums fotomètriques, que admeten la utilització de
perfils d’il·luminació IES, que són perfils facilitats pels fabricants d’il·luminació i que simulen
els seus productes als renderitzadors. Per a més informació sobre els perfils IES, vegeu:
www.ies.org.

Si abans fèiem una classificació segons l’algoritme, ara en descrivim una altra,
basada en l’optimització o no dels algoritmes anteriors, per tal d’agilitzar els temps

https://www.keyshot.com/
https://www.marmoset.co/toolbag/
https://www.solidangle.com/
https://www.chaosgroup.com/
http://maxwellrender.com/
https://www.ies.org/
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de renderització. Per tant, segons l’optimització de l’algoritme que facin servir
per fer el càlcul, hi ha dos tipus de motor:

• Unbiased renders: és a dir, sense marge de tolerància. En el cas d’Arnold,
aquest fa servir un algoritme anomenat Brute Force, que en principi és dels
que més temps de renderització necessiten (tot i que en el cas d’Arnold es
pot optimitzar); ja que fan un càlcul de la il·luminació global a tots els píxels
del frame.

• Biased renders: fan servir algoritmes de càlcul (com ara Global Illuminati-
on, Final Gathering, Irradiance...) que es basen en un mostreig de la imatge;
és a dir, fan el càlcul sense tenir en compte tots els píxels del frame. Aquest
mostreig acostuma a ser ajustable. Això fa que aquest motors siguin mes
ràpids, però menys precisos, en principi.

Una altra característica del Brute Force és que l’únic artefacte que haurem de
corregir mitjançant l’ajust del Sampling serà la reducció del soroll (gra a la
imatge); mentre que en els sistemes amb mostreig tenim, a més del soroll, altres
tipus d’artefactes.

1.2 Com funciona un motor de renderització?

El que fan bàsicament els motors de renderització és, mitjançant el que s’anomena
Ray Tracing (traçat de raigs), enviar uns rajos des de la càmera (el punt de vista)
per cada píxel de la imatge cap a l’escena. Cada cop que un d’aquests rajos es
troba amb algun dels objectes presents a l’escena, es fan una sèrie de càlculs
determinats per l’algoritme emprat a cada motor de renderització, que retornen
informació relativa a l’objecte (valors lumínics, color, tonalitat...) al píxel de la
imatge corresponent.

El nombre de rajos que s’envia de la càmera a l’escena es pot anar variant
fins que obtingueu la qualitat de renderització necessària. Com més rajos
s’envien a l’escena, més precís serà el resultat; a expenses d’un major temps
de renderització.

En Arnold, aquest procés de mostreig s’anomena sampling, i es fa en funció de
diferents paràmetres relatius al comportament de la llum a la realitat.

Així, per dur a terme una renderització, haureu de seguir un ordre de valors:

1. El primer valor que haurem de tenir en compte és el Camera (AA), que
realment no afecta el càlcul de llum, sinó que és el valor d’Anti-Aliasing,
que suavitza l’efecte de dents de serra (Aliasing). Aquest es dona a totes les
imatges constituïdes per píxels (com és el cas) i té una incidència important
en la qualitat final de la renderització. D’altra banda, el valor que donem
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Trobareu més informació
sobre com ajustar els

paràmetres de sampling
en aquest mateix apartat.

a aquest paràmetre vindrà determinat per la quantitat de mostres (samples),
que, alhora, es corresponen amb el quadrat d’aquest. És a dir, si tenim un
valor de Camera Sampling (AA) de 2, el nombre de mostres que el motor
prendrà de l’escena serà 4 (2x2).

2. El Camera Sampling (AA) multiplica també el valor de les mostres de
la resta de paràmetres de l’apartat Sampling de Render Settings (Diffuse,
Specular, Transmission, Sub Surface Scattering –o SSS– i Volume Indirect):

• Per exemple, si tenim un valor de 3 al Camera Sampling (AA) i un valor
de Diffuse de 2, llavors tenim 9 mostres de Camera Sampling (3x3)
i hauríem de tenir-ne 4 de Diffuse (2x2); però com que el Camera
Sampling actua com a multiplicador de la resta de paràmetres, en
realitat les mostres de Diffuse són 36 (9x4).

3. A continuació, anirem ajustant la resta de paràmetres.

En motors anteriors, els algoritmes s’aplicaven a totes les circumstancies lumíni-
ques. Ara, l’avantatge de poder fer el mostreig d’aquesta manera és que es pot
aïllar més fàcilment quin és l’element que ens genera el soroll:

• Es pot fer més èmfasi en aquella circumstància concreta d’una escena
donada.

• Provoca un soroll a la imatge més significatiu.

• Permet, en un moment donat, no tenir en compte altres sorolls que no es
donen, o es donen de manera poc significativa a l’escena.

És a dir, en funció del tipus d’il·luminació de l’escena, ens podem trobar amb un o
diversos tipus de soroll (Diffuse, Specular, Transmission...). Així, es poden ajustar
únicament aquests paràmetres i deixar els altres a valors més baixos, i alleugerir
el càlcul.

1.2.1 Interfície i configuració del programari de renderització

Abans de començar a fer proves de renderització (i d’anar ajustant el paràmetres
que ens permetran anar polint la renderització final), s’han d’ajustar els paràmetres
generals; que definiran, entre d’altres aspectes, la mida i la resolució de la imatge
o seqüència final. També podrem ajustar el rendiment en funció de l’ordinador
amb què estiguem treballant.

El primer pas serà configurar els menús per a la renderització, dins del progra-
mari Autodesk Maya. Anirem al Menu Set i escollirem l’opció Rendering (vegeu
la figura 1.1).
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Figura 1.1. Configuració dels menús per
a la renderització a Autodesk Maya

Això farà aparèixer, dins del Menu Bar, els menús relatius al procés de renderit-
zació; des d’aquesta secció, podem controlar-ne els paràmetres (vegeu la figura
1.2).

Figura 1.2. ’Render Menu Bar’, on trobarem totes les eines endreçades per apartats

Per accedir al menú Render Settings podem fer-ho des de Render/ Render Settings
(vegeu la figura 1.3). O bé, clicant a la icona Render Settings que hi ha a Status
Line (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.3. Podem accedir als ’Render Settings’ des del
menú ’Render’
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Figura 1.4. També podem accedir als ’Render Settings’ des de ’Status Line’

Qualsevol de les dues opcions obrirà la finestra flotant amb les opcions de
renderització (vegeu la figura 1.5). Dintre d’aquesta finestra, tenim diferents
apartats relatius a diferents aspectes de la renderització. Podem escollir quin motor
de renderització volem fer servir, en cas que tinguem diversos motors instal·lats
com a plug-ins (vegeu la figura 1.6). En el vostre cas fareu servir el motor actiu
per defecte, que es Arnold.

Figura 1.5. Opcions de renderització organitzades per pestanyes
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Figura 1.6. Escollir el motor de renderització

Per tal d’obtenir els resultats adients amb cada motor de renderització,
s’ha d’il·luminar el model amb els llums específics d’aquell motor i també
utilitzar els materials específics d’aquell mateix motor. Així s’evitaran
incoherències i desviacions en els resultats del renderitzat.

1.3 Arnold, un motor flexible, ràpid i robust

Un cop hem triat Arnold com a motor de renderització, dins d’Autodesk Maya,
veureu una finestra amb diverses pestanyes; aquestes us permetran, entre d’altres:

• Establir uns paràmetres generals pel que fa al format de sortida i resolució
d’imatge que volem; així com quina ha de ser la localització on volem
guardar els frames de la renderització (pestanya Common).

• Configurar els recursos de hardware, per tal d’optimitzar el rendiment de
l’ordinador (pestanya System).

• Determinar la qualitat del mostreig i de la llum (pestanya Arnold Render).

Arnold té com a principals característiques l’optimització del seu algoritme,
que el fa més ràpid en les mateixes condicions de qualitat que d’altres motors.
Tanmateix, és un motor robust que suporta càlculs extensius i exigents.
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’Set Project’

El Set Project és, una vegada
obert Maya, des del menú
File/Set Project, dirigir el
programa a la carpeta del

projecte on estem treballant, per
tal que les escenes, textures,

renderitzacions... es guardin al
lloc correcte i siguin fàcils de

localitzar.

Carpeta /tmp

En el moment que feu una
renderització, aquesta es

guardarà de forma automàtica a
una carpeta /tmp, dins d’una ruta

semblant a
E:l\IOC\AOVs_3\images\tmp.

Aquesta carpeta amb aquest nom
la crea de forma automàtica

Maya, tot i que es pot
personalitzar on volem guardar

les renderitzacions.

1.3.1 Pestanya ’Common’, característiques generals de la imatge

El que farem en primer lloc és donar un nom a la imatge. Per fer-ho, anireu a
la pestanya Common, apartat File Output, a la secció File name prefix (vegeu la
figura 1.7). A partir d’aquest moment, si teniu fet correctament el Set Project, en
el moment que feu una renderització, aquesta es guardarà de forma automàtica a
una carpeta /tmp, dintre de la carpeta Images del projecte amb el nom que li heu
donat.

Figura 1.7. Donar un nom a la imatge

A continuació, a la secció Image Format, escollireu el format d’imatge més adient,
per al destí final de la renderització; com ara una composició, una animació,
una impressió... (vegeu la figura 1.8). A la secció Format, podreu escollir la
profunditat de color (vegeu la figura 1.9). La secció Color Space, en principi, la
deixareu com ve per defecte, amb l’opció Use View transform, que ens mantindrà
l’espai de color en sRGB.
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Figura 1.8. Escollir el format d’imatge

Figura 1.9. Escollir la profunditat de color

La secció Frame/Animation ext ens permet configurar la nomenclatura amb què
es guardarà cada frame durant el procés de renderització; per tal de mantenir un
alt nivell d’organització del projecte (vegeu la figura 1.10). A continuació, tenim
l’opció per definir quins seran, en el cas d’una animació, els frames que volem
renderitzar. Podem establir tot el Timeline, o bé alguns frames concrets (vegeu la
figura 1.11).



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 20 Els motors de render i el procés de renderització

Figura 1.10. Anomenar l’arxiu

Figura 1.11. Establir el ’Timeline’ o si la renderització és un únic ’frame’

En una escena podem tenir més d’una càmera i, a l’hora de fer la renderització,
haureu d’escollir quina és la que voleu fer servir. Podeu escollir-la desplegant el
menú de la secció Renderable camera, on sortiran llistades totes les càmeres de
l’escena (vegeu la figura 1.12).
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Figura 1.12. Establir la càmera que voleu renderitzar

A la secció File Size heu d’escollir la resolució de la renderització; podem definir
un format personalitzat (vegeu la figura 1.13), o bé escollir entre alguns dels
presets dels formats més habituals (vegeu la figura 1.14).

Figura 1.13. Escollir la resolució de la renderització
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Figura 1.14. Opció d’escollir entre alguns dels ’presets’

1.3.2 Pestanya ’System’, optimitzar temps i rendiment

La pestanya System ens permet establir una sèrie de paràmetres per tal d’optimitzar
una mica els temps de renderització i el rendiment del nostre ordinador (vegeu la
figura 1.15). La primera cosa que heu de fer és desactivar l’opció Progressive
Refinement, que està activada per defecte. Aquesta opció fa uns precàlculs de
renderització que n’augmenten el temps; en principi, per fer les renderitzacions
prèvies de prova, podem obviar-los (vegeu la figura 1.16).
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Figura 1.15. La pestanya ’System’ de ’Render Settings’

Figura 1.16. Desactivar l’opció ’Progressive Refinement’

A continuació, aneu a l’opció Autodetect Threads, de la secció Render Settings,
que està activa per defecte, i el que fa és fer servir el 100% de la potència de
càlcul de l’equip per a la renderització, ja que acostuma a ser una bona pràctica
deixar algun dels nuclis del processador lliures; ja sigui per a altres aplicacions o
per evitar el sobreescalfament del processador, que podria fer que la renderització
finalitzés de forma inesperada abans d’haver acabat el càlcul de l’escena. Així
doncs, desactiveu aquesta opció (vegeu la figura 1.17). A sota hi trobareu l’opció
Threads; hi heu d’escriure “-1”, per tal que Arnold deixi lliure un nucli dels que
incorpori l’equip, a l’hora de renderitzar (vegeu la figura 1.18).
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Figura 1.17. Desactivar l’opció ’Autodetect Threads’

Figura 1.18. ’Render Settings’. Ajustar el valor de ’Autodetect Threads’

1.3.3 Pestanya ’Arnold renderer’, la qualitat de l’arxiu de sortida

A Arnold, els paràmetres de qualitat de la llum s’ajusten des de les mateixes llums
de l’escena. Això, tot i ser un avantatge, implica que pots tenir llums de qualitat a
l’escena, però, si els ajustos de sampling de la pestanya Arnold Renderer no són
correctes, l’escena quedarà pobrament enregistrada, tindrà soroll.

Dins de la finestra Render Settings, trobareu la pestanya Arnold Render, que inclou,
entre d’altres, les opcions de Clamping, Filter, Ray Depth, Environment, Motion
Blur... I les opcions de Sampling, en les quals us heu de fixar especialment (vegeu
la figura 1.19).
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Figura 1.19. Render Settings. Valor del mostreig per cada paràmetre
de la renderització

Opcions de ’sampling’

El sampling és un mostreig de la imatge, per tal d’optimitzar els temps i la qualitat
de la renderització. Bàsicament consisteix a fer que el motor calculi un nombre
de mostres determinat, pels rajos per píxel llençats des de la càmera, en funció
del nivell de precisió, qualitat i netedat de la imatge requerida. Com més rajos,
millor serà el mostreig, més precís el càlcul i més qualitat tindrà la renderització,
però també serà més llarg el temps de renderització.

Per fer les renderitzacions de prova prèvies a la versió final, s’acostuma a mantenir
els valors que venen per defecte o, fins i tot, més baixos, ja que, conforme aquests
augmenten, els temps de renderització s’allarguen exponencialment.

Us heu de fixar, en un primer moment, en els tres primer paràmetres, ja que són els
de caràcter més general: Camera (AA), Diffuse i Specular (vegeu la figura 1.20).
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Figura 1.20. ’Render Settings’. Els paràmetres ’Camera (AA)’, ’Diffuse’
i ’Specular’

El primer d’ells, Camera (AA), defineix el nombre de rajos que s’envien des de la
càmera a l’escena, per tal (com hem dit abans) de prendre mostres amb les quals
fer el càlcul. Aquí teniu un exemple de l’efecte que té sobre la imatge el valor que
establim en aquesta secció:

• Amb un Camera (AA) de 2, el temps de renderització és gairebé instantani
(depenent de la mida de la imatge, i la potència de l’equip), però es genera
molt soroll (vegeu la figura 1.21).

Figura 1.21. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 2

• Si augmentem aquest valor de Camera (AA) a 4, el nivell de soroll de la
imatge millora; però també augmenta el temps de renderització (vegeu la
figura 1.22).



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 27 Els motors de render i el procés de renderització

Figura 1.22. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 4

• Si apugem una mica més aquest valor, per exemple a 6, veureu que, tot i que
millora el nivell de soroll de la imatge, hi ha zones, com l’ombra sota els
objectes (vegeu la figura 1.23), on encara s’aprecia un cert nivell de soroll
i, encara que augmentem el mostreig d’AA, no millora de forma notable.

Figura 1.23. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 6

En aquelles zones on la llum és més difusa, degut al rebot dels raigs de llum,
les imatges necessiten més mostres, per tal de refinar el resultat i eliminar aquest
soroll que hi ha a zones com les ombres. Per a aquest tipus de zones fareu servir
el valor Diffuse, que es defineix com el nombre de rajos que es tenen en compte
per calcular la llum indirecta, generada pel rebot dels rajos de llum:

Augmentar el nombre de mostres

El nombre de mostres és el que establim quan variem els valors del paràmetres de la
pestanya Arnold Renderer (Camera AA, Diffuse, Specular...), i en situacions on la llum no
és directa; com per exemple la llum del sol quan entra per una finestra: els raigs de llum
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es dispersen i reboten sobre les superfícies que hi hagi al voltant, i es tornen a dispersar
i rebotar. Així, en aquesta situació s’amplia el nombre de mostres per tal de copsar un
nombre significatiu d’aquests rebots, és a dir, per tal de reduir el soroll a la imatge.

• Si, per exemple, apugeu el valor a 2, obtenim unes ombres més suaus i amb
menys soroll a la nostra escena; a expenses, és clar, d’augmentar el temps
de renderització (vegeu la figura 1.24).

Figura 1.24. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 6 i ’Diffuse’ 2

• Si apugem el valor de Diffuse a 4, aconseguim unes zones d’il·luminació
difusa prou netes, però augmentant exponencialment el temps de renderit-
zació (vegeu la figura 1.25).

Figura 1.25. ’Render Settings’. El paràmetre ’Camera (AA)’ amb un
valor 6 i ’Diffuse’ 4

El següent paràmetre és l’Specular, que determina el nombre de mostres que s’han
de prendre dels reflexos especulars, per tal de reduir el soroll en aquestes zones.
Per norma general, el valor per defecte es 2 i acostuma a funcionar prou bé (vegeu
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la figura 1.26). Però hi ha situacions on aquest valor s’ha d’augmentar; de nou, a
expenses d’augmentar també el temps de renderització (vegeu la figura 1.27).

Figura 1.26. Valor de l”Specular’ 2, a la
pestanya ’Arnold Renderer’

Figura 1.27. Valor de l”Specular’ 6, a la
pestanya ’Arnold Renderer’

A continuació, trobem el valor Transmission. Les irregularitats a nivell mi-
croscòpic, en les superfícies dels objectes, s’anomenen microfacets i fan que
els rajos de llum es dispersin. El càlcul d’aquesta dispersió pot generar soroll
a la imatge per manca de mostreig (vegeu la figura 1.28). En aquest casos, el
paràmetre Transmission us permetrà controlar el valor de mostreig. El soroll de
Transmission es pot confondre amb el soroll generat per l’Specular (per aquest
motiu, malauradament, de vegades s’han de fer proves; per exemple: s’abaixa el
valor de Transmission i s’apuja el d’Specular i es fa una renderització de prova; si
el soroll disminueix, vol dir que és aquest el valor on s’ha d’incidir; en cas contrari,
abaixaríem el valor de l’Specular i apujaríem el de Transmission i tornaríem a
fer una renderització de prova). En principi, com en el cas anterior, el valor per
defecte, que és 2, acostuma a funcionar bé en la majoria dels casos (vegeu la figura
1.29).
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Figura 1.28. Valor del paràmetre ’Trans-
mission’ 2, a la pestanya ’Arnold Renderer’

Figura 1.29. Valor del paràmetre ’Trans-
mission’ 6, a la pestanya ’Arnold Renderer’

El següent paràmetre és el SubSurface Scattering (SSS), que s’encarrega d’es-
tablir el nombre de mostres necessàries, per fer el càlcul de com la llum es
reflecteix o penetra dispersant-se; en un cas molt concret, com són les superfícies
translúcides (com, per exemple, la cera o la pell). En aquest cas, sí que, en funció
de les necessitats de l’objecte, s’hauran de fer proves per tal de definir correctament
aquest valor, i no confondre’l amb el soroll provinent d’altres paràmetres. Com
passa anteriorment: a valors més alts, més temps de renderització.

El paràmetre Volume Indirect controla el mostreig per tal de calcular correctament
la dispersió de la llum en situacions on tenim fum, llums volumètriques, FX...
Aquest valor està lligat al paràmetre Volume, de la secció Ray Depth, que ha de
tenir com a mínim un valor 1 perquè el càlcul es produeixi (vegeu la figura 1.30).
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Figura 1.30. Paràmetre ’Volume Indirect’,
utilitzat per a llums volumètriques i VFX com
fum o explosions

Aquests són els principals Render Settings que haureu d’ajustar en la majoria de
situacions. Tot i que, depenent de l’escena, les condicions de llum i els shaders
amb els quals esteu treballant, podeu necessitar alguns paràmetres més específics.

Opcions de ’Clamping’

En els paràmetres de la pestanya Arnold Renderer, també trobem la secció
Clamping (vegeu la figura 1.31). Aquesta opció permet atenuar l’aparició de píxels
brillants que es mouen, de frame a frame, en una animació.

Figura 1.31. Opcions de ’Clamping’, per tal de netejar
l’aparició de píxels brillants
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L’aliasing és l’efecte de
dents de serra a la vora dels

objectes, produït a les
imatges digitals.

Opcions de ’Filter’

La secció Filter ens permet escollir un dels diferents sistemes de subsampling.
El subsamplig és una forma de fer mitjana dels valors de cada mostra; fet que
genera un cert blur a la imatge (desenfocament). Per tal de millorar l’Anti
Aliasing (desenfocament mitjançant filtres de mostreig), la documentació d’Arnold
recomana fer servir el filtre Gaussian o el Blackman-Harris (vegeu la figura 1.32).

Figura 1.32. El ’Render Filter’. Opcions
de ’subsampling’ per tal de refinar més el
resultat final

Opcions de ’Ray Depth’

El següent apartat és Ray Depth, que ens permet establir la quantitat de rebots
de cada un dels rajos (Diffuse, Specular, Transmission, Volume). Això genera
imatges amb il·luminacions més realistes, però també amb temps de renderització
més llargs (vegeu la figura 1.33).

Figura 1.33. Opcions de ’Ray Depth’, per
definir el nombre de raigs que es tenen en
compte en el càlcul

Per tal d’intentar la millor renderització en el menor temps possible, acostuma a
ser una bona pràctica compensar el valor de Camera Sampling (AA) (de la secció
Sampling) amb el del paràmetre on tenim el soroll.

Opcions d”Environment’

Des de la secció Environment podem assignar dues opcions a l’escena:



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 33 Els motors de render i el procés de renderització

• Atmosphere, on afegim a l’escena un shader que simula un tipus de
dispersió de la llum; Arnold ens presenta dues variants:

– L’aiAtmosphere Volume, que simula la dispersió que es produeix a les
capes altes de l’atmosfera, on aquesta és més prima, fet que produeix
ombres volumètriques i feixos de llum.

– L’aiFog, que simula les condicions de llum que es produeixen a la
boira; és a dir, que els objectes apareixen més difusos en funció de la
distància de càmera i es dona una situació lumínica de baix contrast.

– Background (Legacy), que ens permet aCursivaCursivassignar un fons
a l’escena; que pot ser un shader o una textura.

Opcions de ’Motion Blur’

L’apartat Motion Blur permet afegir, al moviment de les vostres escenes, l’efecte
del mateix nom, que és el rastre que deixa el moviment d’un objecte en una
seqüència animada (vegeu la figura 1.34).

Figura 1.34. Opcions de la secció
’Motion Blur’

Opcions de ’Lights’

L’opció Lights ens permet controlar com Arnold tindrà en compte les llums de
l’escena a l’hora de fer els càlcul de renderització. Podem definir un llindar, per
sota del qual el motor no tindrà en compte aquestes llums. Això permet accelerar
una mica la renderització.

Una altra opció interessant d’aquesta secció és la possibilitat de vincular llums i
ombres a objectes de l’escena; per tal que només afectin aquests objectes (vegeu
la figura 1.35).

Figura 1.35. Opcions de la secció ’Lights’
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Trobareu més informació
sobre espais de color,
textures, shaders, així

com de l’ús de
l’Hypershade de Maya, en

aquest mateix apartat.

Opcions de ’Textures’ i ’Subdivision’

Arnold, internament, no treballa amb formats d’imatge o espais de color no-
linears (com ara el sistema de color sRGB dels monitors); per fer-ho, recorre a
l’Hypershade de Maya. Dit d’una altra manera, l’algoritme d’Arnold treballa amb
dades linears, i després, si cal, en fa la conversió.

La manera com Arnold treballa amb les textures és una de les característiques
tècniques diferenciades d’aquest motor. Així, dintre de la secció Textures tenim
activada per defecte l’opció Auto-convert Textures to TX, que automàticament
converteix els arxius d’imatge a format .tx. En principi, aquesta és la millor
manera de treballar amb Arnold, ja que, en cas contrari, les textures es veurien de
forma incorrecta al renderitzador. Tanmateix, tenim la possibilitat de fer aquesta
conversió de forma personalitzada, des de les opcions d’aquesta secció (vegeu la
figura 1.36).

Figura 1.36. Opcions de ’Textures’

Finalment, tenim la secció Subdivision, que controla el nivell de tessel·lació dels
objectes; és a dir, com es suavitzen els models 3D durant la renderització.

1.3.4 Tipus d’il·luminació

Arnold té el seu propi joc de llums que us permetrà il·luminar l’escena que hàgiu
de renderitzar (vegeu la figura 1.37); consta de les següents llums:

Figura 1.37. Arnold Lights
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Carregar perfils
d’il·luminació

Per tal de poder fer
renderitzacions simulant
il·luminacions com les de
Photometric Lights, es poden
carregar perfils des d’un
visualitzador de perfil, a pàgines
com Visual-3D (/bit.ly/2Elejwh).

• Area Light: aquesta llum tracta de simular la llum provinent d’una finestra,
o les finestres dels estudis fotogràfics. Per això, inicialment són punts de
llum en forma de quadrat, tot i que poden també adoptar altres formes com
cilindres i discs.

• Skydome: aquesta llum simula la il·luminació provinent d’una semiesfera,
s’acostuma a fer servir per a exteriors. Se li poden assignar imatges HDRI
per fer-la servir com a IBL (Image Based Lightning).

• Mesh Light: en situacions on les formes de les altres llums no són el que es
necessita, podeu fer servir la Mesh Light, que ens permet convertir qualsevol
malla 3D en un punt de llum.

• Photometric Lights: les llums fotomètriques ens permeten carregar perfils
Ies (que són els perfils d’il·luminació que faciliten els fabricants de sistemes
d’il·luminació al món real, com Phillips, Osram, Ercro, i que simulen els
seus productes als renderitzadors).

• Light Portal: es fa servir per il·luminar entrades de llum, com ara finestres;
també s’utilitza per reduir el nivell de soroll dels Skydome.

• Physical Sky: es tracta d’un shader que, per si mateix, no pot il·luminar
l’escena. Per fer-ho, caldrà associar-lo a un Skydome, des de l’Hypershade
(vegeu la figura 1.38).

Figura 1.38. Associació del ’shader’ ’Physical Sky’ a un
’Skydome’

A l’opció Background de la secció Environment, dels Render Settings (vegeu la
figura 1.39), podem accedir a uns paràmetres que ens permetran simular condi-
cions de llum (vegeu la figura 1.40), tenint en compte condicions atmosfèriques

http://www.visual-3d.com/tools/photometricviewer/
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(Turbidity, Ground Albedo, Sky Tint, Sun Tint), així com astronòmiques o relatives
a la posició solar (Azimuth, Elevation).

Figura 1.39. Des de l’opció’Background (Legacy)’ podem accedir als
paràmetres atmosfèrics del ’shader’
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Figura 1.40. Paràmetres atmosfèrics del ’shader’ a l”Attribute Editor’

Aquest shader ens dona una il·luminació molt natural, i funciona molt bé per a
situacions d’exteriors ja que ens dona la capacitat de simular moments del dia o
de l’any (vegeu la figura 1.41 i figura 1.42)

Figura 1.41. Renderització d’una escena amb el ’Physical Sky’ aplicat
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Figura 1.42. Diferents condicions de llum variant els paràmetres atmosfèrics del
’shader’

Alhora, Arnold també pot fer servir algunes de les llums estàndards de Maya
(vegeu la figura 1.43); amb l’excepció d’Ambient Light i Volume Light.

Figura 1.43. Opcions de l’apartat ’Lights’, a Maya

Al següent videotutorial podreu veure un exemple de com establir uns paràmetres
bàsics per la realització del render d´una escena senzilla.
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Eines pròpies i estàndard

Igual que en el cas d’Arnold i de
tots el motors de renderització,
V-Ray també treballa amb els
seus propis materials i llums,
encara que pot fer servir alguns
dels materials estàndard o llums
pròpies de Maya.

https://player.vimeo.com/video/255339221

1.4 V-Ray, un motor precís per a acabats fotorealistes

En aquest punt tractarem, de manera molt general, un altre motor de renderització
de característiques similars a Arnold; es tracta de V-Ray, i es pot afegir com a plug-
in a Maya. Si us registreu a la pàgina de Chaos Group (www.chaosgroup.com),
podreu descarregar-vos una versió de prova.

En principi, l’èxit d’Arnold recau en que és fàcil d’adaptar a qualsevol
producció i és ràpid. V-Ray, en canvi, és un motor de renderització que
es caracteritza per la seva potència de càlcul, i la possibilitat de treballar
amb diferents algoritmes (Brute Force, Photon Map, Irradiance Map, Light
Cache). Així, gràcies a la seva precisió en els càlculs, aconsegueix uns
acabats fotorealistes d’una gran qualitat, però també és més lent.

Una vegada instal·lat V-Ray, ens hem d’assegurar que està carregat. Per fer-ho,
hem d’anar al menú Windows/ Settings/Preferences / Plug-in Manager (vegeu
la figura 1.44). Aquest us obrirà una finestra on comprovareu que estiguin
seleccionades totes les opcions de V-Ray (vegeu la figura 1.45).

Figura 1.44. Càrrega de V-Ray des del ’Plugin Manager’ de Maya.

https://player.vimeo.com/video/255339221
https://player.vimeo.com/video/255339221
https://www.chaosgroup.com/
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Figura 1.45. Activació de V-Ray al ’Plugin Manager’ del Maya

Heu de prémer el botó Refresh i, seguidament, obriu la finestra de ‘Render
Settings’. Des de la secció Render Using, seleccioneu V-Ray (vegeu la figura 1.46).
Com podeu comprovar, una vegada s’obren les opcions de la secció Common de
V-Ray, no es veuen massa diferenciades respecte a les d’Arnold (vegeu la figura
1.47). Des d’aquí, podeu establir el nom de l’arxiu, el format de la imatge, la
càmera de renderització (en cas de tenir-ne diverses), la resolució...

Figura 1.46. Selecció de V-Ray al
’Render Settings’



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 41 Els motors de render i el procés de renderització

Figura 1.47. Pestanya ’Common’ de V-ray

Passeu ara a la secció V-Ray. La primera opció que trobareu és l’elecció entre la
CPU o la GPU, com a component que farà els càlculs de la renderització (vegeu
la figura 1.48).

Figura 1.48. Selecció de la CPU o GPU com a unitat de
càlcul

Seguidament, teniu les seccions Image Sampler i DMC Sampler, que és l’equi-
valent a la secció Sampling d’Arnold. A V-Ray, Image Sampler s’encarrega del
càlcul del raigs primaris, que són el que es llencen des de la càmera a l’escena;
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mentre que la secció DMC Sampler calcula els rajos rebotats per la superfície dels
objectes a l’escena (vegeu la figura 1.49).

Figura 1.49. Pestanya V-Ray al ’Render Settings’

Finalment, trobem la secció Color Mapping, que controla si estem treballant a
sRGB o Linear (vegeu la figura 1.50).

Figura 1.50. Selecció de l’espai de color (’Color Map-
ping’)
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1.4.1 V-Ray, pestanya ’Global Illumination’

Des de la pestanya Global Illumination (GI) podreu controlar els paràmetres
relatius a les llums indirectes; és a dir, llums difuses, ombres, càustiques... (vegeu
la figura 1.51). Com Arnold, V-Ray també fa servir l’algoritme Brute Force per
fer el càlcul de renderització; però, en l’opció Engine, també podem escollir-ne
d’altres (vegeu la figura 1.52).

Figura 1.51. Pestanya ’Global Illumination’
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Figura 1.52. Selecció de l’algoritme de càlcul

En principi, aquests algoritmes són més ràpids, però menys precisos quant al
càlcul; tot i que pel que fa al resultat final, es poden obtenir molt bons resultats
ajuntant els seus paràmetres degudament.

A continuació, teniu la secció Setting, que es on podem optimitzar el rendiment del
hardware, on podem determinar quanta memòria o quants nuclis del processador
volem dedicar a la renderització (vegeu la figura 1.53); és similar a les opcions
que trobem al System d’Arnold.

Figura 1.53. Opcions d’optimització del rendiment del ’hardware’
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Tenim també la secció Overrides, que ens permet deshabilitar característiques
d’elements de l’escena, sense haver d’anar fent-ho de forma individual; per tal
d’optimitzar els temps de renderització, o fer diagnosi de l’escena (vegeu la figura
1.55)

Figura 1.54. Pestanya ’Overrides’ a V-Ray

1.4.2 V-Ray, els ’Render Elements’

Les opcions de la secció Render Elements us permetran definir en quins Render
Passes voleu descompondre la imatge final, per tal d’editar-la després en progra-
mes com Photoshop si es tracta d’una única imatge, o After Effects o Nuke, si es
tracta d’una animació.

Els passes o opcions més habituals (figura ??) són Diffuse, per fer difuminar els
objectes; Lightning, per donar-los llum; Shadow, per donar-los ombres; Specular,
per donar-los reflexos lumínics; i l’Object ID, que serveix per fer màscares de
cada objecte, per tal de treballar-los per separat a la composició, sense haver de
fer màscares manuals (vegeu la figura 1.56, figura 1.57, figura 1.58, figura 1.59 i
figura 1.60).
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Trobareu més informació
dels Render passes a

l’apartat “Realització de la
separació de capes i

efectes de renderització”,
d’aquesta mateixa unitat.

Figura 1.55. V-Ray, opcions de la secció ’Render Elements’

Figura 1.56. L’opció ’Diffuse Pass’ només té en
compte el color que reflecteixen els objectes
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Figura 1.57. El ’Lightning Pass’ ens mostra la
interacció de la llum amb els objectes

Figura 1.58. El ’Shadow Pass’ ens permet visua-
litzar la contribució de les ombres a la renderització

Figura 1.59. ’Specular Pass’ separa els reflexos
especulars que generen les diferents superfícies

Figura 1.60. El resultat final és la combinació que
resulta dels ’Render Passes’ anteriors
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V-Ray, ’Interactive Photorealistic Render’ (IPR)

La secció IPR (Interactive Photorealistic Render) és una de las característiques de
Maya que ens permet veure de forma immediata qualsevol canvi que fem a l’escena.
Podem controlar els seus paràmetres des de l’apartat IPR. Aquests paràmetres fan
referència a si volem que el càlcul el faci la CPU o la GPU, la resolució de la
renderització, el nombre de raigs que volem al càlcul, etc., per tal de definir el
nivell de precisió que volem, sense afectar massa el rendiment de l’equip (vegeu
la figura 1.61).

Figura 1.61. V-Ray, ’Interactive Photorealistic Render’ o IPR

Al següent videotutorial podreu veure un exemple de com establir uns paràmetres
bàsics per la realització del render d´una escena senzilla, fent servir un altre motor
de render, en aquest cas el VRay.

https://player.vimeo.com/video/255339204

https://player.vimeo.com/video/255339204
https://player.vimeo.com/video/255339204


Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 49 Els motors de render i el procés de renderització

1.5 Espais de colors, textures i materials

Un cop tenim clars els Render Settings, és el moment de començar a explorar
els Render Concepts. A les escenes que haureu de renderitzar, hi haurà diferents
elements que participaran al càlcul del motor, com ara llums, shaders, textures...
I és possible que cadascun d’aquest elements treballi a diferents espais de color.
En termes generals, podríem dir que hi dos espais de color:

• El linear, que bàsicament és un espai de color on cada número, que
representa un valor lumínic, té amb aquest una relació “1:1”. Això vol
dir que si doblem aquest número, tindrem el doble d’intensitat lumínica.
Des d’un punt de vista de processament de la informació, aquest sistema és
òptim, però la visió humana no és capaç de copsar tota aquesta informació,
per això van aparèixer espais de color non linears.

• El non linear, també conegut com a logarítmic. Entre aquest espai de
color, el més utilitzat és el sRGB, ja que és el que fan servir majoritàriament
els monitors. Aquests espais de color apliquen una correcció, anomenada
Gamma, als valors lineals; per poder comprimir-los i així visualitzar aquests
valors lumínics.

Tot i que, internament, els motors treballen a l’espai de color linear, pel
que fa als arxius de textures, ens podem trobar alguns arxius d’imatge (com
els “.jpg”, “.jpg”, “.tga”.) que estan en espais de color non linear (com el
sRGB); o d’altres que sí treballen en linear (com els arxius “.EXR”). Cal
tenir-ho en compte per tal d’evitar renderitzacions incorrectes.

En el cas del motor de renderització Arnold, si tenim textures amb el perfil de
color sRGB, quan les assignem a un shader, automàticament es generen un fitxers
“.Tx”, que interpreten la informació de color en l´espai Linear.

1.5.1 Els ’shaders’, simulació de materials

Cada motor de renderització, tot i que en alguns casos poden acceptar-ne d’aliens,
acostumen a treballar amb els seus propis materials o shaders, que simulen
les propietats dels materials físics davant la llum. Dit d’una altra manera,
aquests shaders tenen informació, entre d’altres, de color, especularitat, refracció,
reflexió... Poden ser shaders molt senzills o poden simular comportaments de
la llum molt complexos (efectes de boira, foc o fum). L’editor de materials per
defecte d’Autodesk Maya és Hypershade (vegeu la figura 1.62).
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Què és un ’shader’?

Un shader és un script, una peça
de codi, que entre d’altres

possibilitats (hi ha shaders de
càmera, per exemple) simula les

característiques físiques dels
materials, en les representacions
gràfiques d’aquests (no ho hem

de confondre amb una capa). És
a dir, detalla com ha de

reaccionar una superfície a la
llum, encara que també es poden

aplicar per simular efectes de
llum (Volume light). Trobareu

més informació a:
goo.gl/TM1fFv.

Figura 1.62. ’Hypershade’, l’editor de materials de Maya

Des d’Hypershade podeu ajustar els valors dels paràmetres que defineixen el
comportament del material en el moment de rebre la llum (vegeu la figura 1.63 i
figura 1.64).

Figura 1.63. ’Hypershade’. Paràmetres relatius a les característiques del material

https://ca.wikipedia.org/wiki/Shader
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Figura 1.64. ’Hypershade’. ’Material Viewer’,
on podem veure l’efecte de les variacions als parà-
metres del material de forma interactiva

Per exemple, si canviem el valor del paràmetre Metalness, el material canvia i ja
no sembla un metall (vegeu la figura 1.65 i figura 1.66).

Figura 1.65. ’Hypershade’. Paràmetre ’Metalness’
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Figura 1.66. ’Hypershade’. Efecte a la superfí-
cie de la variació al paràmetre ’Metalness’

Alhora, es pot canviar el valor de Roughness, i l’especularitat de la superfície de
l’objecte varia. Si aquest valor és més proper a “1”, l’objecte és menys reflexiu
(vegeu la figura 1.67 i figura 1.68). I com més proper a “0”, més especular es torna
l’objecte (vegeu la figura 1.69 i figura 1.70).

Figura 1.67. ’Hypershade’. Paràmetre ’Roughness’
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Figura 1.68. ’Hypershade’. Efecte a la superfí-
cie de la variació al paràmetre ’Roughness’

Figura 1.69. ’Hypershade’. Tornem a variar el paràmetre ’Roughness’
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Figura 1.70. ’Hypershade’. Efecte a la super-
fície de la variació al paràmetre Roughness, fent el
material més reflexiu

Jugant amb els paràmetres de l’apartat Transmission, que controlen la capacitat
de les superfícies per deixar passar la llum, travessant-les, podem treballar amb
superfícies com, per exemple, el vidre o l’aigua (vegeu la figura 1.71 i figura 1.72).

Figura 1.71. ’Hypershade’. Paràmetre ’Transmission’, que permet
l’ajust de superfícies translúcides
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Figura 1.72. Efecte a la superfície de la varia-
ció al paràmetre ’Transmission’

En aquest cas, també podem tenir en compte el gruix de l’objecte. Des dels
apartats Thin Film i Geometry. Des de thin Film, també podem modificar l’IOR,
l’índex de refracció de la nova superfície (vegeu la Ffigura 1.73 i figura 1.74).

Figura 1.73. ’Hypershade’. Els paràmetres ’Thin Film’ i ’Geometry’
permeten definir el gruix d’un objecte transparent, sense afectar-ne la
geometria



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 56 Els motors de render i el procés de renderització

Figura 1.74. ’Hypershade’. Efectes a la super-
fície, després de variar els paràmetres ’Thin Film’ i
’Geometry’

Mapes per a ’shaders’

Per tal de reforçar, o per adaptar, el shader a les necessitats específiques de
l’objecte, podem assignar diferents tipus de mapes als shaders de Maya. L’ús
d’aquests mapes li permet reproduir amb més fidelitat l’aparença d’un material
concret. Els mapes més habituals són els següents:

• Diffuse Maps: es fan servir per “pintar” l’objecte, ja sigui amb colors,
textures, o patrons (vegeu la figura 1.75).

Figura 1.75. Exemple de ’Texture Map’

• Specular Maps: són imatges en escala de grisos, que indiquen al shader el
nivell d’especularitat de les zones de l’objecte (vegeu la figura 1.76).
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Figura 1.76. Exemple d”Specular Map’

• Bump Maps: són mapes en escala de grisos que simulen irregularitats a
la superfície dels objectes, mitjançant una tècnica que desvia les normals
de la geometria segons com hi incideix la llum de l’escena (vegeu la figura
1.77). Un cas especial de bump Map és els displacement map, que en
varia efectivament la geometria del objecte.

Figura 1.77. Exemple de ’Bump Map’

• Normal Maps: són mapes que també simulen irregularitats i detalls a la
superfície d’un objecte sense canviar la seva geometria, partint, en principi,
d’una versió en alta resolució de l’objecte (anomenada Low Poly); tot i que
es poden generar Normal Maps a partir d’una imatge (vegeu la figura 1.78).
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Figura 1.78. Exemple de ’Normal Map’

• Ambient Occlusion Maps: també coneguts com AO Maps, són mapes que
generen les ombres difuses a zones on la llum arriba de manera indirecta,
com per exemple cavitats a la superfície de l’objecte, o les zones on uns
objectes reposen sobre d’altres (vegeu la figura 1.79).

Figura 1.79. Exemple d”Ambient Occlusion Map’
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Granja de renderització
(’Renderfarm’)

És com s’anomenen els servidors
amb molta potència de
computació, dedicats únicament
a la renderització, poden ser
locals (un xarxa d’ordinadors
locals connectats es pot convertir
en una granja de renderització),
o bé pot ser remota, s’envien per
internet els arxius que cal
renderitzar al servidor.

2. Realització de la separació de capes i efectes de renderització

A l’hora d’encetar una producció de renderització és imprescindible desglossar les
contribucions que aquesta durà a terme sobre els diferents elements d’una escena;
en diferents capes de renderització i en diversos Render passes o, com els anomena
Arnold, els AOVs.

A banda d’aquesta planificació, el coneixement de les diverses tècniques us
ajudarà a establir característiques específiques de renderització, tant per a una capa
determinada, com per a un element individual, que Maya anomena Overrides.

Finalment, també us serà de gran utilitat conèixer algunes estratègies d’optimitza-
ció dels temps de renderització.

2.1 Elaboració de la llista de fotogrames de cada pla

Durant la producció d’una narració audiovisual, és molt important tenir molt ben
organitzada la fase de renderització; ja que és una de les més costoses, tant des
de la vessant econòmica, com en termes de temps. Per això, és molt important
la fase de preproducció, on s’han d’establir llistes de plans amb el nombre de
fotogrames que ha de tenir cadascun d’ells, per tal de planificar i prioritzar les
tasques de renderització. A continuació definirem els conceptes necessaris per fer
la planificació:

• Seqüència: són les diferents escenes que expliquen una mateixa idea o la
concatenació de diferents accions vinculades narrativament entre elles.

• Escena: acció que transcorre en un mateix lloc o temps.

• Pla: és la unitat mínima de qualsevol obra audiovisual. Una escena pot tenir
més d’un pla. Quan canviem l’enquadrament de la càmera, canviem de pla.

• Fotograma (o frame): cada pla pot tenir un nombre variable de fotogrames,
o imatges fixes, que és el que renderitzarem.

Des del punt de vista de la renderització, els que ens interessen són els dos últims
elements, ja que s’acostuma a enviar cada pla a la granja de renderització, o a la
renderització en segon terme a la xarxa local (Batch Rendering).

També és important definir quin tipus de càmera tenim al pla: si es tracta d’una
càmera fixa, o d’un tràveling, d’una panoràmica... Aquesta informació es troba en
el guió tècnic de la producció (vegeu la figura 2.1). Aquest document trasllada el
guió literari a aspectes tècnics (càmeres, il·luminació, so...).
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Figura 2.1. Exemple de guió tècnic

Amb aquesta documentació, l’equip de producció prepara un pla de renderització
ordenant els plans (shots) segons la seva prioritat. Aquest pla de renderització
es dissenya en funció de les previsions dels altres departaments, i es trasllada a
un document, on, en cas que sigui una sèrie, estan definits per a cada episodi.
El Render Sheet és una llista on consta informació de la marxa i les previsions
de producció de renderització (vegeu la figura 2.2). En aquest document podeu
trobar:

Figura 2.2. ’Render Sheet’, amb la llista de plans i nombre de ’frames’, així com la situació del renderitzador

1. Informació general de l’episodi, nombre total de plans, frames...

2. Informació general de l’estat de l’episodi que cal renderitzar.

3. Número d’episodi.

4. Número de pla.

5. Nombre de frames del pla.

6. Seqüència a la qual pertany el pla. Descripció.

7. Tipus de càmera.

8. Estat de la renderització.

9. Persona que té assignat la renderització.
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10. Dates previstes per a la renderització, dintre del pla de producció.

Com podreu comprovar, l’objectiu és que aquest document permeti fer una
traçabilitat àgil de l’estat de la producció, per tal de corregir qualsevol incidència
al més aviat possible.

És important llistar i prioritzar cada pla amb el nombre de fotogrames
de cadascun d’ells, per tal de planificar correctament la producció de
renderització. En cas contrari, repercutiria molt negativament, tant des del
punt de vista dels terminis d’entrega, com pel que fa al cost econòmic.

2.2 Separació d’elements en capes

A Maya podem treballar per capes, tal com es fa a altres programaris d’edició
d’imatges (Photoshop, After Effects, Nuke...). És a dir, tenim capes on podem
posar diferents elements d’una escena per tal de treballar-los d’una manera
endreçada; tenim capes d’animació per separar animacions; i també tenim capes
de renderització, on podrem aïllar els diferents elements de l’escena per tal de
poder ajustar els Render Settings en funció de cada element.

A partir de la versió 2017 es va introduir Arnold com a motor de renderització
de producció (anteriorment disposava de Mental Ray). Abans, el sistema per a la
creació i gestió de les capes de renderització es feia des del Channel Box/Layer
Editor (vegeu la figura 2.3); opció que encara manté com a opció Legacy la versió
2018 de Maya.

A partir de la versió 2017 aquesta feina es fa mitjançant el nou Render Setup,
accessible des del menú Windows/Rendering Editors/Render Setup (vegeu la
figura 2.4), o bé prement, a l’Status Line, la icona Render Setup (vegeu la figura
2.5).
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Figura 2.3. Antic gestor (Legacy) de capes a Maya, on podem afegir
i eliminar capes, afegir ’Overrides’, i distribuir els elements d’una escena,
segons les necessitats del renderitzador.

Figura 2.4. Accés al nou ’Render Setup’ de Maya, que és la finestra on
podem gestionar ara les capes de renderització.
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Figura 2.5. Icona ’Render Setup’ a ’Status Line’, per
cridar directament la finestra.

Aquest ens obrirà una finestra on podreu distingir tres zones. La primera pertany
a la Scene Layer o Master Layer; és aquí on establireu els Settings globals de
l’escena, la il·luminació, i els AOVs (Arbitrary Output Variables). A sota tenim
el gestor de capes, on podrem crear i editar las capes de renderització que anem
creant. Finalment, teniu el Property Editor, on podrem editar i gestionar les
propietats dels diferents elements d’una escena (objectes, shaders, llums...). En
aquesta zona també podem afegir la finestra Arnold RenderView, o els Render
Settings (vegeu la figura 2.6):

Figura 2.6. La interfície del ’Render setup’, on troben tres zones: la ’Scene Layer’, el
gestor de capes i el ’Property Editor’

1. Scene Layer, la capa mestra on guardem els paràmetres generals de la
renderització.

2. La zona de gestió de capes, on afegirem i eliminarem les capes de renderit-
zació.

3. El Property Editor, on podem editar les propietats de les capes de renderit-
zació.

A Arnold podem treballar amb tantes capes de renderització com
necessitem, i a cada capa podem tenir el nombre d’objectes de l’escena
adients.

Imaginem ara una escena donada, on anirem distribuint els diferents elements en
capes (vegeu la figura 2.7). Obrim el Render Setup, i des del Layer Manager
premem la icona New Layer i li donem un nom, en aquest cas “BackGround”
(vegeu la figura 2.8).
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Figura 2.7. Exemple d’escena en 3D per renderitzar

Figura 2.8. Afegim una capa nova des de la icona ’New layer’ al gestor de capes del ’Render Setup’

Per tal de poder afegir elements de l’escena a aquesta nova capa, hem de crear en
primer lloc una Collection. Així doncs, amb el ratolí sobre la nova capa, premem
l’RMB per tal d’obrir les seves opcions, i escollim Create Collection (vegeu la
figura 2.9). Li donem un nom, de nou “BackGround” (vegeu la figura 2.10), ja
que afegirem l’escenari a aquesta capa.
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Figura 2.9. Creació d’una ’Collection’

Figura 2.10. Afegir un nom a la ’Collection’

Ara, per afegir elements a la Collection, podem arrossegar-los amb l’MMB, des
de l’Outliner, fins a la finestra Add To Collection del Property Editor (vegeu la
figura 2.11). O bé, escrivint el nom de l’element a la finestra Include del Property
Editor, i prement el botó Add, l’afegim a la Collection de la nova capa (vegeu la
figura 2.12 i la figura 2.13).
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Figura 2.11. Afegir elements de l’escena a la ’Collection’. Selecció per l”Outliner’

Figura 2.12. Afegir elements de l’escena a la ’Collection.’ Selecció per noms
d’elements a l’escena

Figura 2.13. Afegir elements de l’escena a la ’Collection’, mitjançant el botó ’Add’ al
’Property Editor’
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A Arnold, per poder afegir elements de l’escena a cada capa de renderització,
heu de crear-li les Collections, que contindran aquests elements. Dintre de
cada capa podeu tenir una o diverses Collections.

Ara, mentre teniu la visibilitat de l’Scene Layer activa, teniu el renderitzador de
l’escena amb tots els elements (geometria, llums, shaders), amb els seus atributs
establerts en un primer moment (vegeu la figura 2.14). Si fem una renderització,
obtindrem la següent imatge (vegeu la figura 2.15).

Figura 2.14. Capa de renderització activa

Figura 2.15. Escena resultant, continguda a la capa
activa, renderitzada

Però si, en canvi, activem ara la visibilitat de la capa “BackGround”, veiem que per
defecte es desactiva la capa de la Scene Layer (vegeu la figura 2.16); si fem una
renderització, obtindrem una imatge on només apareixen els elements que hem
afegit anteriorment (vegeu la figura 2.17).
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Figura 2.16. Activació d’una nova capa de renderització

Figura 2.17. Escena resultant, continguda a la nova
capa activa, renderitzada

Anem ara a crear un parell de noves capes on afegirem, d’una banda, les esferes
de l’escena i, de l’altra, el cub.

Una altra forma de seleccionar elements de la nostre escena, per tal d’afegir-los a
la Collection d’una capa (en cas que tinguessin un prefix al nom, o tinguessin part
del nom igual), seria escriure a la finestra Include, el nom i un asterisc (vegeu la
figura 2.18). Si premem el botó Select, veurem com són seleccionats, a l’Outliner,
tots els elements que continguin el nom que hem escrit (vegeu la figura 2.19).

Figura 2.18. Seleccionar i afegir elements similars
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Figura 2.19. Seleccionar elements a la capa de renderització.

Si premem ara el botó Add, els veurem afegits a la finestra de la Collection
(vegeu la figura 2.20). Així, finalment, tindrem tots els elements de l’escena,
organitzats per capes; on podreu editar diversos paràmetres de renderització de
forma individualitzada, o per grups d’elements (vegeu la figura 2.21).

Figura 2.20. Afegir elements a la capa de renderització.

Figura 2.21. Objectes organitzats per capes de renderització.

Amb aquest exemple, hem après que podem descompondre l’escena que tenim
en diferents capes, per tal de poder gestionar-la i editar-la durant el procés de
renderització. Però encara podem tenir més control i establir variacions en els
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paràmetres de renderització per un únic element concret dintre d’una capa de
renderització; per exemple, podem variar el shader d’un dels objectes i assignar-
n’hi un que simuli les característiques del vidre; aleshores, per aquell element
concret podem afegir únicament per la capa on tenim aquest element, un render
pass Refraction, que mostrarà l’efecte de la llum al travessar un objecte refractiu,
com és el vidre. A grans trets, això és el que fan els Render Passes.

2.2.1 Treballant amb els ’Render Passes’ o AOV

Per controlar l’escena, a banda de descompondre-la en capes, també podem
establir uns Render passes per a cada un dels elements que tenim aïllats a
cadascuna de les capes de renderització. El fet de separar aquesta informació té
com a finalitat obtenir un set amb els diferents Render Passes, que ens permetran
a l’hora de compondre una imatge final en programes de composició, com Adobe
After Effects o Nuke, un major control del que tindríem fent servir només la
renderització final en una única capa.

Per tal d’optimitzar la renderització i també per tal de facilitar la
composició final de les imatges, podeu descompondre la renderització en els
seus elements constitutius per separat; és el que s’anomena Render Passes.
Un render pass és un arxiu que conté una part de la informació corresponent
a la il·luminació, la geometria o els shaders de l’escena (ombres, reflexió,
especularitat, diffuse...). Arnold els anomena AOVs (Arbitrary Output
Variables), i funcionen com els Render Passes habituals.

Per seleccionar i activar els diferents AOVs adients a les necessitats de composició
de l’escena, hem d’anar a la finestra AOVs dels Render Settings (vegeu la
figura 2.22); aquesta finestra es pot incloure a la finestra Render Setup d’Arnold,
arrossegant-la dintre d’aquesta.

Un cop allà, a la finestra de la dreta apareixen cadascun dels AOVs disponibles.
A la imatge es mostren els que venen per defecte amb la instal·lació d’Arnold a
Maya: <builtin> i aiShadoeMatte. Les aiShadowMatte són uns passes que ens
permeten major control per a l’edició d’ombres, sempre que el Render Node les
suporti.

Dins de les <builtin>, seleccioneu l’AOV que necessitem dels grups d’AOVs
disponibles; i de la llista que apareix a la finestra de la dreta, Available AOVs,
seleccionem els passes necessaris (vegeu figura 2.22). Els AOVs disponibles els
trobem a la secció AOV Browserde la pestanya AOVs de la finestra Render Settings;
on:



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 71 Els motors de render i el procés de renderització

Figura 2.22. Pestanya AOVs als ’Render Settings’

1. AOV Groups: llista del grups d’AOVs.

2. Available AOVs: AOVs disponibles a cada grup.

3. Active AOVs: llista dels AOVs que estan actius.

Si premeu el botó >> que teniu sota de la finestra, passareu la selecció a la finestra
Active AOVs (vegeu la figura 2.23). Si volguéssiu desactivar qualsevol dels passes
que tenim actius, l’haureu de seleccionar a Active AOVs i prémer el botó << que
teniu sota la finestra.

Figura 2.23. Pestanya AOVs als ’Render Settings’. Activació
dels AOVs.
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Els Render Passes més habituals són:

• ID: dona un nombre d’identificació als objectes de l’escena.

• Direct: separa tota la contribució de la il·luminació directa a l’escena.

• Indirect: separa tota la contribució de la il·luminació indirecta a l’escena.

• Diffuse: s’obté la reflexió del canal de Diffuse.

• Diffuse_albedo: on tenim el color de l’objecte, sense il·luminació, ni
ombres.

• Diffuse_direct: tenim una capa amb la il·luminació directa del canal
Diffuse.

• Diffuse_indirect: tenim una capa amb la il·luminació indirecta del canal
Diffuse.

• Specular: el pass on tenim la reflexió especular.

• Specular_albedo: el color especular sense il·luminació ni ombres.

• Specular_direct: la il·luminació directa del canal Specular.

• Specular_indirect: la il·luminació indirecta del canal Specular.

• Transmission: tenim la refracció de l’objecte.

• Transmission_albedo: el color de l’objecte, sense il·luminació ni ombres
del canal de refracció (Transmission).

• Transmission_direct: la il·luminació directa del canal de refracció (Trans-
mission).

• Transmission_indirect: la il·luminació indirecta del canal de refracció
(Transmission).

• Shadow_matte: separa les ombres, fent una proporció de les ombres ocultes
i no ocultes per la il·luminació directa.

Un cop tingueu els diferents passes actius, és el moment d’obrir la finestra
exclusiva de renderització d’Arnold, anomenada Arnold RenderView. Per fer-ho,
la ruta que heu de seguir és: Menu Bar/Arnold/Arnold Render View (vegeu la
figura 2.24).
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Figura 2.24. Ruta d’accés a la finestra
’Arnold RenderView’

Arnold RenderView té la possibilitat de fer una renderització interactiu, que
us permetrà que qualsevol canvi que feu a l’escena (transformació d’objectes,
canviar paràmetres d’il·luminació, renderització, o dels shaders...) s’actualitzi
automàticament a la finestra de renderització (s’ha de tenir en compte que això
té una despesa pel que fa al rendiment de l’equip). Aquesta finestra també es pot
afegir a la finestra Render Setup arrossegant-la per tal de fer més còmoda la gestió
de capes i render passes (vegeu la figura 2.25).

Figura 2.25. Finestra ’Arnold RenderView’ a Maya

La finestra Arnold RenderView us permet, a més, visualitzar cadascun dels passes
separadament. Des del menú desplegable que apareix a la cantonada superior
esquerra de la finestra, podeu escollir quin és el pass que voleu veure; per
defecte, teniu seleccionat el pass “Beauty” (vegeu la figura 2.26). Així, si escolliu
qualsevol dels AOVs que teniu actius veureu únicament la contribució del pass a
la imatge final (vegeu la figura 2.27).
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Figura 2.26. Selecció dels AOVs per visualitzar-los

Figura 2.27. Visualització de l’AOV seleccionat

Si seleccioneu l’opció Save Final Images (vegeu la figura 2.28) del menú File de la
finestra Arnold RenderView, i si teniu el vostre projecte degudament establert, les
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imatges es guardaran a la carpeta images/tmp/masterLayer (vegeu la figura 2.29).
També apareixeran les carpetes de cadascuna de les capes que hàgiu creat, i dintre
de la carpeta masterLayer tindreu una carpeta per cada AOV que tingueu actiu.

Figura 2.28. Opció ’Save Final Images’

Figura 2.29. Carpetes d’imatges dintre del projecte de
Maya.

És important fer correctament el Setup del projecte, per tal que, tant si fem
les renderitzacions de forma local o des d’una granja de renderització, tot
estigui ben endreçat i sigui fàcil trobar els arxius.



Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 76 Els motors de render i el procés de renderització

2.3 La ’Master Layer’ o capa mestra

La master layer és aquella capa de renderització on tenim tots els elements de
l’escena i on s’han establert tots els paràmetres generals de la renderització
pel que fa a la qualitat, als Render Passes, als paràmetres d’il·luminació... La
trobareu dins de la finestra Render Settings.

En funció de les necessitats de la producció podem descompondre la renderització
en diferents capes amb els seus respectius paràmetres, però serà en aquesta on
tindrem els Settings generals.

En el cas d’Arnold, aquesta capa mestra s’anomena Scene; dins de la finestra
Render Setup (vegeu la figura 2.30).

Figura 2.30. La ’Master Layer’, que a la finestra ’Render Setup’ s’anomena ’Scene’

Al següent videotutorial podreu veure un exemple de com establir les capes i
passes de render per la realització del render d´una escena senzilla.

https://player.vimeo.com/video/255339239

https://player.vimeo.com/video/255339239
https://player.vimeo.com/video/255339239
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L’aplicació d’un override a
la càmera s’estudia al
punt “Aplicació dels
efectes de renderització”,
d’aquest mateix apartat.

2.4 Anàlisi prèvia dels moviments de les càmeres i les diferents
capes de renderització

De la mateixa manera que podem crear overrides per a qualsevol element de
l’escena, també ho podem fer per a una capa de renderització concreta, per a
comportaments, característiques, o per a shaders de les càmeres. És per aquest
motiu que, a la Render Sheet, apareix descrit el tipus de càmera de la seqüència
(vegeu la figura 2.2); per preveure quin ha de ser el plantejament per arranjar
el pla abans de llençar-ho a la renderització. Per exemple, si volguéssim tenir
la renderització de l’escena amb una càmera en perspectiva i una versió amb
una càmera ortogràfica, podríem crear dues càmeres, cadascuna amb les seves
característiques (vegeu la figura 2.31). O bé, crear una capa de renderització i
sobre la càmera aplicar un override que canviï aquesta característica de la càmera
en la capa de renderització.

Figura 2.31. Escena amb dues càmeres, que es poden renderitzar per separat

2.5 Optimització de fitxers per a renderització

Per tal de reduir els temps de renderització tant com sigui possible, tractant
d’assolir el nivell de qualitat requerida en la renderització, els equips de producció
sempre tracten d’optimitzar al màxim possible els recursos de l’escena. Així, els
modeladors tracten de no fer servir més polígons dels necessaris per aconseguir
la forma dels models en 3D; ja que el nombre de polígons afecta els temps de
renderització.

Una altra optimització que cal tenir en compte és la resolució de les textures que
s’apliquen als shaders. Les mides de les textures es donen en potència de 2, en
píxels, i acostumen a ser en proporció 1:1. Per exemple, 1024x1024 píxels, que
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en termes de producció s’anomenaria una textura d’1K; així, 2K seria una textura
de 2048x2048 píxels, 4K serien 4096x4096 píxels...

Evidentment, com més resolució té una textura, més pesa l’arxiu, i més triga a
renderitzar-se el shader on és aplicada. Per exemple, una resolució de textura
de 4K seria adient per a una producció cinematogràfica, però potser no per a la
producció d’un videojoc per mòbil. En qualsevol cas, es tractarà de fer servir
la resolució mínima que ens doni el nivell de qualitat desitjat, per no encarir la
renderització.

En el cas de les textures, tot i que s’intentaran optimitzar tant com sigui possible,
en producció no es faran servir formats d’arxiu amb compressió, com per exemple
.jpg, i seran preferibles formats com .exr, .jpg, .psd...

Per tal de reduir els temps de renderització, sense perdre qualitat en la imatge
final, s’han d’optimitzar els recursos de l’escena (models 3D, textures,
so...). La idea de l’optimització és fer servir els mínims recursos necessaris
per assolir el màxim de qualitat.

Tanmateix, una vegada tenim tots els recursos de l’escena optimitzats, abans de
llençar la renderització amb els paràmetres de qualitat per a la imatge final, es
fan unes renderitzacions de prova a una resolució menor i amb paràmetres de
qualitat baixos; per comprovar que la il·luminació, els valors de les ombres, els
paràmetres d’especularitat i de reflexió dels shaders són correctes.

Per començar una sèrie de renderitzacions de prova, es pot començar per abaixar
els valors dels diferents paràmetres de l’apartat Arnold Render a la finestra Render
Settings (vegeu la figura 2.32).
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Figura 2.32. Primera iteració d’ajust, a la finestra ’Render Settings’

Una altra optimització és desactivar l’opció Auto convert textures to tx, a
l’apartat Textures de Render Settings (vegeu la figura 2.33). Arnold converteix
les textures de l’escena a un format .tx més optimitzat per defecte que els arxius
d’imatge. Però, si deixeu aquesta opció activa, després de la primera renderització
(és a dir, una vegada ja ha fet aquesta conversió) tornarà a fer-la cada vegada que feu
una renderització. Penseu que si es dona el cas que l’escena conté moltes textures,
o aquestes són d’una resolució elevada, estareu afegint un temps de renderització
innecessari.

Figura 2.33. Desactivació d”Auto convert textures to tx’, una vegada
feta la primera renderització
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Per agilitzar aquesta renderització de prova (on no necessiteu una gran qualitat),
podeu també reduir la mida de les mostres que pren el motor de l’escena. Per fer-
ho, aneu a la finestra Render Settings, a la pestanya System. Allà podreu indicar
el valor del paràmetre Bucket Size, que per defecte està establert a 64 (això ens
indica que el motor està agafant mostres en quadres de 64x64 píxels), que és prou
adient per assolir una bona qualitat sense excedir-nos en els temps de renderització.
El que fareu serà abaixar-lo al mínim, que Arnold estableix en 16 (vegeu la figura
2.34); amb aquest tenim prou qualitat a les imatges per valorar-les i la renderització
serà molt més ràpida.

Figura 2.34. Paràmetre ’Bucket Size’

Els paràmetres de les llums que tenim a l’escena es poden controlar i editar des
de la pestanya Attribute Editor, mentre que a l’Outliner trobareu els elements
de l’escena (vegeu la figura 2.35). Us heu d’assegurar que aquestes tenen (al
paràmetre Samples a l’Attribute Editor) el seu valor per defecte, que és 1 (vegeu
la figura 2.36). En el moment de la renderització final, podem apujar el valor de
les mostres dels punts de llum, per tal de millorar les condicions lumíniques i les
ombres de l’escena; però heu d’anar amb compte, perquè aquest és un dels valors
que dispara els temps de renderització.
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Figura 2.35. Elements de
l’escena: ’aiAreaLight’, dins
de l”Outliner’

Figura 2.36. ’Samples’ de les llums de l’escena

Per fer les renderitzacions de prova, si el vostre equip triga massa, podeu també
abaixar la Test Resolution, del 100% al 75% o el 50% (vegeu la figura 2.37); així
reduireu la resolució de sortida de la imatge final. Per exemple, si tenim una imatge
de 640x480 píxels als Render Settings, reduïda al 75% us donarà una imatge de
480x360 píxels.
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Figura 2.37. Amb el ’Test Resolution’ es regula la resolució de la
renderització de prova a ’Arnold RenderView’, però no la mida de l’arxiu
de sortida final.

Emmagatzemar informació de renderitzacions prèvies

Hi ha alguns motors, com Mental Ray o V-Ray, que permeten emmagatzemar informació
de renderitzacions prèvies, per tal d’aprofitar-la en el moment de la renderització final per
tal d’accelerar-lo. Arnold no té aquesta característica, ja que és un motor de renderització
molt optimitzat internament. En el cas de Mental Ray els mètodes de Global Illumination i
Final Gather tenen opcions per guardar aquests càlculs; en el cas de V-Ray s’anomenen
Irradiance Map i Light Cache.

2.5.1 Precàlculs i proves de renderització

Proposem ara una primera estratègia d’optimització dels temps de
renderització, encara que, de fet, l’optimització de recursos depèn de cada
producció, i es poden establir prioritats diferents en funció de l’acabat
desitjat.

Si feu una primera renderització de prova amb els valors que hem anat establint,
obtindreu un imatge amb certs defectes (vegeu la figura 2.38). Com podeu veure
és una mica plana i té molt soroll a les ombres, a més, hi ha dos objectes que
apareixen en negre; això es degut a que els seus shaders tenen valors de reflexió i
transmissió molt alts i, com que hem abaixat aquests Samples a la pestanya Arnold
Renderer dels Render Settings, el motor de renderització no els contempla.
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Figura 2.38. Resultat de la primera prova de renderitza-
ció

Així doncs, augmentareu les mostres dels paràmetres a 2: Camara (AA), Diffuse,
Specular i Transmission. A l’apartat Ray Depth, també apujareu el valor del
paràmetre Transmission a 4 (vegeu la figura 2.39).

Figura 2.39. Segona iteració dels ajustos de ’Sampling’

Comprovareu que, en termes generals, la imatge millora (figura 2.40), tot i que
encara tenim soroll a les ombres (figura 2.41) i als reflexos especulars (figura 2.42).
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Figura 2.40. Resultat de la segona prova de renderitza-
ció

Figura 2.41. Continua havent-hi soroll a les ombres

Figura 2.42. Continua havent-hi soroll als reflexos
especulars

Per millorar la imatge, apujareu els valors dels Render Settings de Camera (AA) a
6, Diffuse a 4, Specular a 4 i Transmission a 4 (vegeu la figura 2.43); anireu a la
pestanya System i apujareu el valor del paràmetre Bucket Size a 32 (vegeu la figura
2.44). D’aquesta manera, obtenim una renderització on ja s’aprecia una millora
en les ombres i els reflexos especulars (vegeu la figura 2.45).
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Figura 2.43. Tercera iteració d’ajust dels paràmetres de
’Sampling’

Figura 2.44. Ajusteu el valor del ’Bucket Size’.
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Figura 2.45. Resultat de la tercera prova de renderitza-
ció

Ara seleccionareu les llums de l’escena. A l’Attribute Editor canviareu el valor
dels paràmetres Resolution a 1024 i Samples a 2 (vegeu la figura 2.46); torneu a
fer una renderització de prova (vegeu la figura 2.47).

Figura 2.46. Ajustar els ’Samples’ i la resolució de les llums de l’escena
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Figura 2.47. Resultat de la quarta prova de renderització

Canvieu el valor del paràmetre Transmission de l’apartat Ray Depth de la pestanya
Arnold Renderer (vegeu la figura 2.48), i també augmenteu una mica l’exposició
a les llums, a l’Attribute Editor, per un valor de 13 a la llum principal, i de 10 a la
llum secundària (vegeu la figura 2.49). Ara feu una última renderització de prova
(vegeu la figura 2.50).

Figura 2.48. Ajustar el paràmetre ’Transmission’ de l’apartat ’Ray
Depth’
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Figura 2.49. Ajustar una mica l’exposició de les llums

Figura 2.50. Resultat de la renderització de la iteració
final

Definir la resolució de sortida i format d’arxiu

Una vegada establerts els paràmetres de renderització, heu de definir la resolució
de sortida des de la pestanya Common dels Render Settings (vegeu la figura 2.51).
També heu d’establir el format d’arxiu (vegeu la figura 2.52).
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Figura 2.51. Establir la resolució de sortida final als ’Render
Settings’
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Figura 2.52. Establir el format de sortida de l’arxiu

També, de cara a tenir endreçat el projecte, s’hauria de donar un nom aclaridor a
l’arxiu. Això és especialment important en el cas de renderitzar una animació, ja
que el nombre de fotogrames (o frames) pot ser molt elevat, i tenir-los organitzats
es crucial. Per això, podem posar un nom a l’arxiu des de l’apartat File Name
Prefix (vegeu la figura 2.53), que en el cas d’una animació podria ser el número
de l’escena.
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Figura 2.53. Posar el nom a l’arxiu

Si activeu l’opció Use Custom Extension, a l’apartat Extension, podeu afegir una
extensió al nom, que podria ser el número de pla (vegeu la figura 2.54). Finalment,
des de Frame/Animation ext, podreu escollir un format per tal de fer servir el nom
i l’extensió que heu posat a l’arxiu (vegeu la figura 2.55).
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Figura 2.54. Afegir una extensió a l’arxiu

Figura 2.55. Establir la nomenclatura de l’arxiu
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2.6 Aplicació dels efectes de renderització

Hi ha tota una sèrie de situacions on, mitjançant les possibilitats dels motors
de renderització, es poden falsejar alguns efectes. Això es fa perquè o bé no
són possibles tècnicament o, si fossin renderitzats, podrien, efectivament, resultar
massa cars o portar un temps excessiu.

Per poder portar a terme aquestes tècniques de postproducció, els AOVs, altrament
anomenats render passes, tenen un paper principal, ja que separen aquells ele-
ments de la renderització amb els que el compositor pot treballar, per aconseguir
l’efecte desitjat.

Dos dels efectes més habituals són el Motion Blur, o desenfocament de moviment,
i la renderització dels ZDepth Maps.

2.6.1 Efecte ’Motion Blur’

Motion Blur és una tècnica de postproducció. Té com a avantatge els temps de
renderització, i com a principal desavantatge el soroll que genera, i que aquest
Motion Blur no serà reflectit a les superfícies reflectants que tingui al voltant
l’objecte; fet que no el fa adient per emprar-ho a totes les situacions.

En aquest punt, us proposem una pràctica on farem la renderització de dues capes:

• Motion_Blur_Sphere (separar l’element al qual se li ha d’aplicar l’efecte de
Motion Blur)

• Motion_Blur_BG (separar tota la resta dels elements, escenari i altres
elements que es renderitzaran normalment).

Escollirem EXR. com a format de sortida; aquests arxius es poden obrir en
qualsevol programari de composició (After Effects, Nuke, Fusion...), per tal de
fer l’edició final de la imatge.

El Motion Blur, o desenfocament de moviment, és el rastre que deixa el
moviment dels objectes mentre l’obturador és obert, quan els enregistrem
amb una càmera fotogràfica o de vídeo. Les càmeres virtuals dels
programari 3D no poden simular aquest efecte, però es pot aconseguir fent
postproducció, mitjançant aquesta tècnica de renderització.

Per tal de configurar correctament la càmera per a la renderització d’aquest efecte,
el primer que haureu de fer serà configurar el Shutter (l’obturador) de la càmera
(vegeu la figura 2.56); de tal manera que no enregistri el moviment de l’objecte,
però sí que quedin enregistrades, al Motion Vector AOV, les dades que permetran
al programa de composició editar l’efecte.
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Figura 2.56. Configuració de l’obturador de la càmera a Arnold

Una vegada establert correctament l’obturador de la càmera, també haureu de
comprovar que en la configuració de la secció Motion Blur, dels Render Settings,
teniu l’opció Enable activada (vegeu la figura 2.57).
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Figura 2.57. Activació de l’opció ’Motion Blur’ als ’Render
Settings’.

I haureu de comprovar també quina és la selecció del paràmetre Position (vegeu
la figura 2.58). Aquest paràmetre és el que defineix quin ha de ser l’Offset del
Motion Blur. Ens interessaria que estigués en una de les tres opcions: Center On
Frame, Start On Frame i End On Frame, en funció de quin sigui l’efecte que estem
cercant.

En tot cas, per tal d’establir aquest paràmetre correctament, hauríeu de tenir en
compte que, en cas de tenir escollit Center On Frame, haureu de donar el valor 0.5
als paràmetres Shutter Start i Shutter End de la càmera, a l’Attributte Editor. Els
valors, en cas de tenir seleccionada l’opció Start On Frame, serien 0.0, i, finalment,
si l’opció seleccionada és End On Frame, seria 1.0.
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Figura 2.58. Configuració del paràmetre ’Position’ del ’Motion Blur’

A continuació crearem una capa, que anomenarem Motion Blur Sphere; amb tota
la geometria de l’escena (vegeu la figura 2.59), que podem seleccionar des de
l’outliner. I, seguidament, desseleccionem a l’outliner l’element que ha de tenir
l’efecte de Motion Blur (vegeu la figura 2.60).

Figura 2.59. Separem en una capa l’ele-
ment al qual li aplicarem l’efecte de desenfo-
cament de moviment
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Figura 2.60. Desseleccionem
l’objecte al qual aplicarem l’efecte

La resta dels elements seleccionats, els heu d’afegir a un Set, des de Menu
Bar/Create/Set, i prémer la finestra d’opcions (vegeu la figura 2.61). A la nova
finestra que s’obrirà, poseu-hi el nom al Set, en aquest cas Primary Visibility
(vegeu la figura 2.62); que serà la característica dels elements seleccionats a la
qual voldreu fer-li un Override.

Figura 2.61. Creació d’un ’Set’ de selecció
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Figura 2.62. Nomenament del ’Set’

Aplicació d’un ’override’

Un override consisteix en seleccionar una o diverses característiques d’un
o diversos elements, per canviar-ne el comportament, shader, textura,
il·luminació... en una de les capes de renderització (i sense afectar
la característica original a la Master Layer), per tal d’obtenir diferents
renderitzacions, en funció de les necessitats de la producció.

Un cop tenim un Set amb tots els elements de l’escena que volem que siguin a
la capa de renderització (però que, en aquest cas, no volem que apareguin a la
renderització, per això hem anomenat el Set “Primary Visibility”), el que farem a
continuació és crear aquest override a la capa Motion Blur Sphere.

Per fer-ho, seleccionem el Set Primary Visibility a l’outliner (vegeu la figura 2.63).
I a la secció Arnold de l’Attribute Editor, activem l’opció Override i premem el
botó Add (vegeu la figura 2.64), que ens obrirà la finestra Add Override Attribute
amb els overrides disponibles (vegeu la figura 2.65).

Figura 2.63. Selecció del ’Set
Primary Visibility’ a l”Outliner’
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Figura 2.64. Activem l’opció ’Override’ a l”Attribute Editor’

Figura 2.65. Finestra ’Add Over-
ride Attributes’

Ara seleccionarem Primary Visibility i mitjançant el botó Add, de la finestra,
l’afegirem a l’apartat Extra Attributes, de l’Attribute Editor (vegeu la figura 2.66).
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Figura 2.66. ’Primary Visibility’ establert com a atribut de l”override’

I ja podeu activar o desactivar la visibilitat d’aquest element a la renderització.
Us falta, però, afegir aquesta funcionalitat a la capa de renderització Moti-
on_Blur_Sphere; per fer-ho, assegureu-vos de tenir activa la capa a la finestra
Render Setup (vegeu la figura 2.67). Ara situeu el cursor sobre l’opció Primary
Visibility de l’apartat Extra Attributes; amb el botó dret del ratolí desplegueu el
menú contextual i seleccioneu l’opció Create Absolute Override For Visible Layer
(vegeu la figura 2.68).

Figura 2.67. Activem la capa on volem
afegir l”override’ a la finestra ’Render Setup’
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Figura 2.68. Afegim l”override’ a la capa de renderització seleccionada

Veureu que al Render Editor apareix una nova Collection, amb els objectes del Set
Primary Visibility (vegeu la figura 2.69), i l’override amb la característica Primary
Visibility (vegeu la figura 2.70).

Figura 2.69. ’Override’ afegit a la capa
de renderització
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Figura 2.70. ’Override’ actiu als ’Extra Attributes’

Si ara desactiveu aquesta característica dels Extra Attributes a l’Attribute Editor
(vegeu la figura 2.71) i fem una renderització, obtindrem la imatge únicament
de l’objecte sobre el qual volem aplicar l’efecte de desenfocament de moviment
(vegeu la figura 2.72). Si, en canvi, activeu la Master Layer (Scene a Arnold),
obtindreu una renderització sense l’override (vegeu la figura 2.73).

Figura 2.71. Desactivem ’Primary Visibility’ dels ’Extra Attributes’
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Figura 2.72. Renderització de la capa amb l”override’

Figura 2.73. Renderització de la capa ’Scene’, on no
tenim l”override’

Renderització a partir d’un ’Motion Blur’

Continuem la preparació per poder fer una renderització d’un Motion Blur. A
continuació, heu de crear una nova capa de renderització, de nou amb tots els
elements de l’escena, que anomenareu Motion_Blur_BG (vegeu la figura 2.74).

Figura 2.74. Nova capa de renderització, per separar el fons

Activeu aquesta capa i, seleccionant l’esfera on volem aplicar l’efecte de Motion
Blur, afegiu -hi (seguint els mateixos passos que en el cas anterior hem seguit per
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al Set Primary Visibility) un override que us permeti també controlar la visibilitat
d’aquest element en aquesta capa. Així obtindreu una renderització a la capa
‘Motion_Blur_BG’ (vegeu lafigura ??).

Figura 2.75. Renderització a la capa ’Motion_Blur_BG’
amb ’override’ aplicat a l’objecte ’Sphere_04’

Com que ens interessa ocultar l’objecte, però poder veure la seva ombra, o els
reflexos que produeix, afegiu ara l’AOV, que s’encarregarà de proporcionar les
dades al motor de renderització, per tal de poder simular un Motion Blur; és el que
s’anomena motionvector. Per fer-ho, hem de tenir activa la capa amb l’element al
qual hem d’aplicar l’efecte (vegeu la figura 2.76).

Figura 2.76. Activació de la capa on
és visible l’objecte al qual volem aplicar el
desenfocament de moviment

I des dels Render Settings, a la secció AOVs, aneu a l’AOV Browser i cerqueu, a la
llista <builtin>, l’AOV motionvector (vegeu la figura 2.77), i activeu-lo (vegeu la
figura 2.78).
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Figura 2.77. Seleccionar l’AOV ’motionvector’

Figura 2.78. Activar l’AOV ’motionvector’

A continuació, en la secció AOVs (on ara apareix el que acabem d’activar),
desplegueu el menú filter i seleccioneu l’opció Closest (vegeu la figura 2.79).
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Figura 2.79. Establir el filtre ’closest’

Finalment, desplegueu el menú que hi ha a la fletxa que es troba al costat de
filter i seleccioneu l’opció Select Driver (vegeu la figura 2.80). Veureu que a
l’Attribute Editor apareix una pestanya anomenada defaultArnoldDriver, amb el
corresponent driver; aquí activarem l’opció Merge AOVs (vegeu la figura 2.81).

Figura 2.80. Selecció de l’opció ’Select Driver’

Figura 2.81. Activar l’opció ’Merge AOVs’, a l”Attribute Editor’
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2.6.2 Efecte ZDepth Maps

Una utilitat dels AOVs és la possibilitat de generar ZMaps, també coneguts com a
ZDepth Maps. Són uns mapes en escala de grisos, semblants als canals d’alfa,
que permeten, als programaris de composició (After Effects, Nuke, Fusion...),
interpretar la distància de la càmera a la qual es troba un objecte a una determinada
escena (l’eix Z, quan estem treballant en 3D; d’aquí el nom), per tal de tenir control
de la profunditat de camp o l’enfoc puntual.

Per poder renderitzar-los amb Arnold, en primer lloc hem d’anar a la finestra Ren-
der Settings de la pestanya AOVs i, des de l’AOV Browser/AOV Groups/<builtin>,
seleccionar de la llista dels AOVs disponibles, el Z (vegeu la figura 2.82).

Figura 2.82. Activar l’AOV Z, a l’AOV Browser

A l’apartat AOVs, on apareix l’AOV Z que acabeu de crear, us heu d’assegurar
de dues coses: que el format d’arxiu que apareix a l’apartat driver sigui EXR,
i que, a l’apartat filter, l’opció seleccionada del menú desplegable sigui closest
(vegeu la figura 2.83). A la fletxa que apareix al costat, heu de desplegar el menú
i seleccionar l’opció Select driver (vegeu la figura 2.84).
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Figura 2.83. Configuració de l’AOV

Figura 2.84. Seleccionar el ’Select Driver’

A l’Attributte Editor trobareu una sèrie d’opcions ; a l’apartat Advanced Output,
activeu Merge AOVs (vegeu la figura 2.85). Aquest fusionarà, en una única imatge,
el pass de beauty i el ZDepth; en comptes de dues imatges. Si feu la renderització
de l’escena, obtindreu els dos passes, al Render View: l’AOV Beauty (vegeu la
figura 2.86) i l’AOV Z (vegeu la figura 2.87).

Figura 2.85. Activació de l’opció ’Merge AOVs’ a l”Attribute Editor’
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Figura 2.86. Contribució de l’AOV Beauty

Figura 2.87. Contribució de l’AOV Z

Com podeu veure, la renderització de l’AOV Z apareix completament blanc,
però les dades de profunditat hi són. Per poder visualitzar-les haureu de baixar
l’exposició fins aproximadament valors de -5 o -6 (vegeu la figura 2.88). I, ara sí,
podem veure el mapa de profunditat en escala de grisos (vegeu la figura 2.89).

Figura 2.88. Baixem l’exposició de l’AOV Z.

Figura 2.89. Contribució visible de l’AOV Z.

Recordeu que si obrim aquests arxius al programari de composició, podem editar,
entre d’altres possibilitats, la profunditat de camp. Però una limitació del pass
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Efecte Bokeh és una tècnica
d’enfocament selectiu, que
dona als elements que són

fora de focus un
desenfocament molt estètic.

Solid Angle

Teniu informació més extensa a
la documentació d’Arnold, en

aquest enllaç:
www.solidangle.com.

‘ZDepth’ és que, per exemple, no serà possible enfocar un objecte que estigui
reflectit en un mirall.

De la mateixa manera que les càmeres virtuals no poden simular el
Motion Blur, tampoc poden simular efectes de desenfocament selectiu, de
profunditat de camp o l’efecte Bokeh. Però també en aquest cas es poden
assolir aquests efectes mitjançant la renderització de mapes de ZDepth, i
les tècniques de postproducció.

2.7 Renderitzacions en segon pla (’Batch Rendering’)

Com hem vist, els processos de renderització, fins i tot per a animacions molt
senzilles, són molt costosos, i poden suposar moltes hores, que, o bé s’han
d’assumir econòmicament o bé poden paralitzar els equips locals, mentre que
podríem estar treballant en altres tasques.

Per això, sempre que sigui possible, es fan renderitzacions de prova a qualitat
més baixa que la de sortida, per tal de fer tots els ajustos necessaris, abans de
llençar la renderització. Una altra opció, compaginable, és fer servir el Batch
Rendering, és a dir, la possibilitat de fer renderitzacions en segon pla, una
possibilitat que ofereixen alguns motors de renderització.

Una renderització en segon pla ens permet seguir treballant amb el nostre
equip, però al mateix temps, si el sistema detecta que hi ha algun nucli del
processador lliure, l’aprofita per anar renderitzant el pla que hàgim llençat.
Evidentment és un procediment més lent, però més barat; a més, és una bona
solució per a plans que tinguin menys prioritat.

Per implementar aquesta característica, Maya facilita la funcionalitat del Batch
Rendering i Autodesk proporciona programari lliure com el Backburner, que
s’instal·la amb molts dels programes de la firma i que serveix per gestionar una
xarxa local, com una petita granja de renderitzacions, en segon pla. S’ha de dir,
però, que per poder fer servir la funcionalitat Batch Rendering des de Maya, s’ha
de comprar al web Solid Angle una llicència a part de la que ve preinstal·lada al
programa.

Per tal d’optimitzar al màxim possible la infraestructura tecnològica
disponible, a la qual ens haurem d’adaptar, i dependre el mínim possible
de granges de renderització externes, s’acostuma a fer una renderització en
segon pla.

Per tal de fer un Batch rendering, en primer lloc us heu d’assegurar que teniu el
projecte establert i dirigit correctament. Hem d’anar als Render Settings, per tal

https://www.solidangle.com
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d’establir el nom de cadascun dels frames i el rang que volem renderitzar (vegeu
la figura 2.90); tot i que, com veureu més endavant, també és possible reconfigurar
i tornar a establir aquests paràmetres.

Figura 2.90. Establir els paràmetres de render a la finestra ’Render
Settings’

La forma més fàcil de llençar una renderització al segon pla és des del menú
Render/Batch Render (vegeu la figura 2.91). A partir d’aquest moment, l’equip
està renderitzant la nostra animació; ho fa aprofitant els moments en què els nuclis
estan alliberats. Podem veure la progressió de la renderització al Command Line
(vegeu la figura 2.92).
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Figura 2.91. Es pot llençar un ’Batch
Rendering’ des del menú ’Render’

Figura 2.92. Progressió de la renderització al ’Comand Line’

Un altra possibilitat que tenim per poder fer renderització en segon pla, com hem
dit abans, és utilitzar el Backburner, un programa gratuït que facilita Autodesk,
per tal d’aprofitar, si és el cas, una xarxa local d’ordinadors com si fos una granja
de renderització local. És un programa basat en Linux i consta de tres elements:

• El Server (vegeu la figura 2.93)

• El Manager (vegeu la figura 2.94)

• El Monitor (vegeu la figura 2.95)

Figura 2.93. ’Backburner Server’
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Figura 2.94. ’Backburner Manager’

Figura 2.95. ’Backburner Monitor’

Així, l’ordinador que té el rol de Manager és l’encarregat de recollir cada feina de
renderització (Backburner les anomena jobs), les prioritza i les distribueix entre
els ordinadors que tenen el rol de Servers en una granja local petita. El Manager
pot ser al mateix temps Server, però si aquesta granja és extensa, és aconsellable
que el Manager estigui dedicat únicament a la feina de distribució dels jobs.

Una feina de renderització podria ser fer la renderització d’un pla amb 100 frames.
Això es podria enviar sencer a un server, el que seria un job, o bé dividir aquest
pla en fraccions més petites, que el Backburner anomena tasks (per exemple, en
paquets de 25 frames), i aquests es poden enviar de forma simultània a diferents
servers, i així es fa la tasca més ràpidament.
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Per utilitzar el Backburner com a manager local, només heu d’anar a
la carpeta on està instal·lat el Backburner; per defecte, C:\Program Files
(x86)\Autodesk\Backburner. Allà trobareu els tres executables, que converteixen
l’ordinador al rol de Manager o Server, o bé us permetrà obrir el Monitor, per tal
de controlar el procés de renderització (vegeu la figura 2.96).

Figura 2.96. Carpeta d’instal·lació
de ’Backburner’

Heu d’executar, en primer lloc, el Manager i s’obrirà la següent finestra amb les
possibilitats de configuració (vegeu la figura 2.97).

Figura 2.97. Opcions de ’Settings’ del ’Backburner Manager’
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En principi, si volem fer servir el nostre equip des del Backburner, ens valdran els
valors per defecte que apareixen a la finestra. Podeu veure que apareixen els ports
del Manager i el Server.

Seguidament, heu d’executar el Server i n’apareixerà la finestra de configuració
(vegeu la figura 2.98), on heu d’acceptar els valors per defecte. Després heu d’obrir
el Monitor (vegeu la figura 2.99), per tal de connectar-lo amb el Manager. Allà
premeu la icona Connect (vegeu la figura 2.100), que obrirà la finestra per tal de
reconèixer el Manager.

Figura 2.98. Opcions de ’Settings’ del ’Backburner Server’

Figura 2.99. Al ’Monitor’ podreu seguir el progrés de les diferents tasques de
renderització actives

Figura 2.100. Ico-
na per connectar el ’Mo-
nitor’ amb el ’Server’

Un cop a la finestra, premeu OK (vegeu la figura 2.101). El Monitor es connectarà
amb el Manager, i podrem veure ja el Server a la secció All Servers. En aquest
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cas, només tenim un ordinador, però si gestionéssiu una xarxa, en aquesta llista hi
apareixerien tots els participants (vegeu la figura 2.102).

Figura 2.101. Finestra per connectar el ’Monitor’
amb el ’Server’

Figura 2.102. Llista dels ’servers’ de la nostra xarxa.

Ja podeu tornar a Maya; allà heu de desplegar el Menu Set i seleccionar el menú
Rendering (vegeu la figura 2.103). Un cop desplegat el menú Render, seleccioneu
l’opció Create Backburner Job (vegeu la figura 2.104), que ens obrirà la finestra
de configuració de la tasca.

Figura 2.103. Seleccio-
nar els menús de ’Render’ a
Maya
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Figura 2.104. Llençar la renderització, des de Maya al Backburner

Des d’aquí podeu posar nom a la tasca, establir la prioritat que ha de tenir
(els valors baixos a l’apartat Priority fan la tasca més prioritària), i el rang de
fotogrames que constituirà la tasca (Start frame/End frame). A l’apartat Task Size
podeu establir en quantes Tasks voleu dividir la renderització; en cas de tenir una
xarxa local, permetrà que diferents ordinadors renderitzin parts de la tasca, per tal
d’agilitzar-la (vegeu la figura 2.105).
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Figura 2.105. Finestra de configuració de la tasca per al Backburner

La renderització en segon terme permet agilitzar els temps de
renderització i aprofitar la infraestructura local, o una xarxa
d’ordinadors, i al mateix temps continuar treballant amb els equips.
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