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Abstract 
 

Castellà 

Este trabajo de investigación tratará toda la indústria escondida detrás del uso de los 

modelos 3D, además de la explicación del proceso de producción de uno. Que va 

desde escoger el programa, hasta explicar cómo sería una supuesta impresión. 

 

Me centraré especialmente en el uso  de esta herramienta en el del mercado laboral y 

como des de hace unos años se ha estado popularizando hasta el punto, de poder 

encontrarla en todas partes, incluso en las menos esperadas. 

 

El trabajo se introduce explicando que es el modelado 3D, y aclarando conceptos para 

los menos entendidos. Seguidamente se dejan claros los objetivos que se quieren 

conseguir e inmediatamente después, se establece una introducción al mercado 

laboral y las posibilidades que se te ofrecen si te especializas en esta herramienta, que 

van des del mundo de producciones audiovisuales hasta ciencia y arquitectura. 

 

El siguiente tema que toca, es la ideación de un modelo y a continuación el proceso de 

modelado, después de escoger el programa. Este proceso está explicado en detalle 

juntamente con la descripción de los entresijos de ZBrush (el software utilizado), y 

como sus herramientas nos permiten conseguir un resultado u otro. 

 

Después de todo el proceso se muestra la representación del resultado final y como 

sería imprimir éste, combinado con una explicación del funcionamiento de las 

impresoras 3D. 

 

El trabajo termina evaluando si se han conseguido los objetivos y con un código QR 

para quien quiera ver todo el proceso de modelado. 

 

 

 

Anglès 

 

This research work is going to talk about all the industry behind the usage of 3D 

models, in addition to the explanation of the process to produce one, which goes from 

choosing the software to explaining how it would be a hypothetical impression. 

I am going to focus especially on the usage of this tool in the working market, and how 

for a while, it has been getting popular to the point of being able to find it everywhere, 

even in the less expected places. 

This work is introduced, explaining what is 3D modelling and clearing concepts for the 

less versed on this topic. Straightaway clears up the objectives that wants to get and 

immediately after, establishes an introduction to the labour market, and the possibilities 

that offers if you specialize in that tool, that goes from the world of media production to 

science and architecture. 

The next topic, is the devising of a model and following to that, the whole process, after 

choosing the software. This operation is explained in detail as well as the description of 
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the ins and outs of ZBrush (the operating system chosen), and how its tools able us to 

get a result or another. 

After all the process, it shows the final result, and how it would be printing it, combined 

with an explanation of the functioning of 3D printers. 

The work ends evaluation if we have archived the objectives and with a QR code for 

whoever wants to see the whole process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/functioning.html
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Introducció 
 

Aquest treball tractarà de tot el món que rodeja al modelatge 3D i les seves 

aplicacions. Després s’acabarà portant a la pràctica la creació d’un model amb el 

programa ZBrush.  

Perquè el 3D avui en dia, es troba a tot arreu gràcies a tota la varietat d’opcions que 

ofereix al treballar. Per aquest mateix motiu trobo necessari explicar en què consisteix i 

com funciona 

 

He triat aquest projecte per com m’afecta personalment. El món del modelatge 3D i els 

efectes especials és una cosa que sempre m’ha cridat l’atenció, i és cap a on 

m’agradaria dirigir-me en futur professional.  

Per aquest motiu trobo que fer un treball tan important, en el que invertim tan temps, 

hauria de ser una cosa de la qual li traguem profit i nous coneixements, i per aquest 

precís motiu he triat aquest tema, per forçar-me a buscar més informació, a aprendre, i 

desenvolupar les meves habilitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius 

 

Els objectius que és buscaran aconseguir durant aquest projecte seran: 

 

 

Fer una explicació comprensible i útil dels conceptes tècnics  

Fer uns esbossos i dibuixos amb tots els conceptes necessaris a la vista  

Aprofitar les eines donades del programa ZBrush  

Aconseguir efectuar el render amb el programa Blender o Substance Painter  

Donar un resultat final satisfactori amb tots els detalls originals  
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Què és el modelatge i l'escultura 3D 

 

Com que aquest tema gira entorn del concepte del modelatge 3D, primer de tot 

s’hauria de deixar clar de què tracta.  

Aquest és un procés de creació d'objectes tridimensionals a l’ordinador. Utilitzant una 

col·lecció de punts anomenats polígons dins d'un espai 3D, que estan connectats per 

diverses entitats geomètriques com triangles, quadrats i línies. 

A partir d'aquestes formes es creen els models, dividint multiplicant i deformant les 

formes geomètriques dins del programa, per aconseguir el resultat desitjat. 

D'altra banda, també hi ha una altra eina a l'hora de crear models tridimensionals, i 

aquesta és l’escultura 3D. Consisteix en creacions fetes amb una eina digital que imita 

el fang, on pots deformar, afegir i treure tota la «matèria» que vulguis, i com que no 

està limitada per formes geomètriques, perquè té més polígons del que és normal, 

acaba fent la sensació de fang. 

Tot això avui en dia s'ha modernitzat oferint moltes més possibilitats i facilitant l'ús 

d'aquestes eines. Per això es pot fer servir un programa o un altre depenent de les 

característiques que tu busquis.  

 

 

 

 

 

  

Imatge del programa Autodesk Maya 



 
6 

Alternatives al modelatge 3D 

 

A més a més, del modelatge mencionat anteriorment, també hi ha una eina 

anomenada escàner 3D, que fa el que el seu nom indica: escanejar un objecte real i el 

porta a un model tridimensional, que posteriorment es podrà editar en un ordinador i 

imprimir si es desitja. 

Aquests escàners el que fan és bàsicament mesurar els objectes de l’entorn fent servir 

làsers, que creen una aproximació de polígons i la seva posició, que posteriorment 

porten a digital. 

Aquesta tecnologia és increïblement recent perquè tot i que ja teníem la teoria no 

s’havia pogut portar a la pràctica, per culpa del nivell de poder de processament 

necessari. Ja que ha de ser capaç de traslladar una gran quantitat de punts i la seva 

localització, a un espai digital. 

Però ara que ja s’ha aconseguit portar a la pràctica, aquesta eina s’està guanyant un 

munt de popularitat gràcies a la seva facilitat d’ús.  

Entre els àmbits en què ha cridat més l’atenció ha estat la construcció. El fet de poder 

escanejar objectes, material, eines... i fins i tot parts d’edificis. Proporciona una gran 

ajuda a l’hora de construir. Per exemple si es necessita dissenyar un sistema de 

canonades per un bloc de pisos, un escàner 3D facilitaria molt més la feina, ja que un 

cop escanejat el lloc on es voldrien instal·lar, es podrien prendre les mides, i crear el 

sistema de canonades des de la comoditat de l’ordinador i les eines que aquest 

ofereix. Cosa que t’estalviaria haver d’anar a l’edifici més d’una vegada i per prendre 

mesures i possiblement cometre algun error. 

I com acabo de mencionar aquesta eina també pot ser útil per comprovar errors 

freqüents durant la construcció. Com les mides, haver d'improvisar, no tenir clar el 

pressupost i comprovar si ha quedat igual que els plànols inicials.  

Tot i els avantatges que pot oferir, aquest mètode segueix presentant inconvenients: El 

seu nivell de detall no és perfecte, i pot capturar algunes parts que no ens interessen 

durant l’escaneig, que posteriorment s’haurien de corregir manualment. 

A més a més no està encara al nivell de prendre la feina als modeladors 3D, perquè 

només pot escanejar coses reals i aquestes no són perfectes. És una tecnologia molt 

nova, i encara imperfecte, tot i això l’espera un gran futur. 
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Sortides professionals 
Gràcies a aquesta nova eina la indústria s’ha anant desenvolupant al voltant, i 

utilitzant-la en diferent varietat de camps. Com els que us ensenyaré a continuació. 

 

Treballar per un estudi de videojocs 

Treballar en l’industria dels videojocs sembla una de les opcions més lògiques al 

pensar en modelatge 3D, ja que és on la gent en pot veure més la seva utilització i 

sembla estar creixent cada dia més. Però el que no es sospita tant és que és un món 

molt complex que requereix prendre un munt de coses en comte. 

 

Els jocs són un medi molt únic on treballar, perquè a diferència d’altres forma 

d’expressió, aquests són interactius. Això vol dir que el moviment del jugador no està 

limitat, i que tot l’entorn reacciona a les seves accions. Al contrari que les pel·lícules 

que només ofereixen un camí i l’espectador compleix un paper passiu. 

Perquè el jugador pugui accedir a aquesta gamma de moviments i interaccions. El joc, 

ha de funcionar amb renders a temps real, sent renders les imatges amb llums 

textures i colors que es treuen dels models a partir de cada moviment que el 

personatge faci. Fent que el dispositiu hagi d’estar creant aquestes imatges constant i 

instantàniament a cada acció del jugador o de l’entorn. Per aquest motiu els ordinadors 

vells o poc potents els costa i s’encallen més a l’hora de jugar videojocs. 

En les pel·lícules i programes de televisió que utilitzen el 3D també han de renderitzar 

els models que es vulguin mostrar, però com aquests no s’han d’anar creant sobre la 

marxa no es necessiten equips tan potents. Perquè a l'estar creats amb anterioritat 

tenen tot el temps que necessitin per un cop creats, reproduir-los en format de vídeo, i 

que l’espectador tingui exactament les mateixes imatges/experiència que el creador 

desitgi. 

Per aquest motiu quan es creen imatges generades per ordinador o renders, als 

videojocs. És important tindre en compte, que depenent del detall creat en els models 

3D, el render d’aquests trigarà més o menys. El problema és que els jocs no es poden 

permetre fer esperar al jugador a l’hora de mostrar les accions dels personatges. Per 

aquest motiu s’ha de procurar aprofitat al màxim les capacitats del sistema, estilitzant, 

simplificant i, aprofitar polígons però sense treure temps de resposta. Aquesta acció 

s’anomena optimitzar i per saber fer-ho bé es requereix unes habilitats especials. 

Avui en dia les restriccions potser no són tant justes com solien ser, però entendre 

quines hi ha i com funcionen, és necessari per treballar. Perquè no servirà de res crear 

models molt ben fets si després no es poden aplicar al joc, per culpa de tenir masses 

polígons i necessitar massa potència per que funcionin. 
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A més d’això s’ha de tindre coneixement sobre la utilització de programes 

especialitzats per videojocs, ja que també dependrà de la potència de l’ordinador, que 

puguis fer servir un programa o un altre, o que en puguis utilitzar totes les seves eines. 

És un món que requereix molta potència d’ordinador. 

I per això hi haurà un munt de passos i posicions en les quals es pugui treballar per 

acabar creant un joc funcional. Perquè encara que no ho sembli s’han de tindre en 

compte molts detalls i per tant es necessita molta gent, la qual s’especialitzi en el 

següent: 

1. Entorns: Els jocs necessiten localitats on ambientar-se on el jugador pugui 

interactuar. A més a més que la creació d’entorns pot ajudar molt a donar 

l’ambient. I entre als modeladors de videojocs tant la creació d’entorns 

estilitzats com la de llocs hiperrealistes basats en fotos són molt necessaris. 

2. Modelatge de personatges: Una de les sortides professionals més populars, 

i més de complexa, pel desenvolupament del mercat en aquest ultima anys, 

que busca és cada cop més realisme. Es poden crear models de la manera 

tradicional o amb l’ajuda de vestits de captura de moviment, que porten 

actors.  

 

3. Procurar les mides: Hi ha treballadors que es dediquen a adaptar les 

diferents mides dels objectes i personatges. Perquè entre programa i 

programa aquestes es poden distorsionar i causar errors, a més de donar la 

capacitat d’oferir unes sensacions diferents depenent de l’entorn que es 

vulgui representar, com claustrofòbia o espais molt oberts. Aquest 

departament està molt relacionat amb els entorns i algunes vegades el 

poden acabar fent les mateixes persones. 

 

4. Baking: Un altre branca semblant a l’anterior és dedicar-se a optimitzar els 

polígons, perquè com ja hem mencionat, depenent del nombre total de 

polígons el sistema trigarà més o menys fer el render, i com ja hem 

comentat el temps de render és molt important hi ha d’haver un equip que 

provi de minimitzar-lo al màxim. 

 

5. Textures/ Shadders: És un procés que passa després del modelatge inicial, 

i són bàsicament capes de detalls afegides sobre el model, que donen color 

textura i tacte, al model depenent de la llum que hi toqui. 

Se’n poden afegir de diverses maneres ja sigui com una simple imatge per 

sobre o com mapes que indiquen la profunditat i els punts alts dels models 

indicant on arribarà i no la llum i com s’hi reflectirà. Aquestes serveixen per 

donar un efecte realista al final. 

 

6. Rigging: És la paraula denominada a l’acció de posar un esquelet al model 

que es vol animar, que permetrà el moviment d’aquest.  
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7. Animació: Un cop es té l’esquelet algú ha de dedicar-se a animar-lo detall a 

detall, per donar a lloc a les accions que volem que els personatges i entorn 

executin. El Rigging i l’animació també poden acabar fent-ho el mateix grup 

de persones 

A més a més, poden sorgir errors en els quals no sortiria a compte corregir 

l’animació, així que els de shot sculpting, es dediquen a corregir tots els 

problemes que puguin sortir, fotograma per fotograma. 

Aquesta en si, no és una feina en que et puguis especialitzar, així que 

normalment ho corregeixen els animadors, postproducció, o els nous, ja 

que és una feina tediosa. 

 

Totes aquestes funcions com ja hem vist estan repartides per àmbit. i tot i que vol 

dir que et pots especialitzar en una cosa o una altra, s’ha de tindre un mínim de 

coneixements de tot, ja que es treballa en equip i si els primers no l’hi posen fàcil 

als de despès hi haurà més possibilitats que apareguin errors.  

A més a més quan es comença a treballar el que demanaran més, són 

generalistes capaços de fer una mica de tot, ja que les produccions de low-cost no 

es poden permetre tota la gent mencionada anteriorment i per tant contracten a 

gent que ho pugui fer més o menys tot. I a mesura que es va pujant en nivell, ja és 

més comú especialitzar-se en àmbits concrets. 

 

 

Imatge de l’editor de models al Unity  



 
10 

Vendre llicències 
Un altre de les opcions a triar a l'hora de treure diners, és la venda de llicències dels 

teus models, per la utilització de qui els compri. Aquesta forma de treballar es 

considera difícil de viure-hi i per això es fa servir principalment com a mètode de 

guanyar diners de forma extra. 

 

L'objectiu principal es basa en crear productes que la gent l'interessi comprar, però 

procurant que el mercat no n'estigui sobresaturat. També s'han de prendre en compte 

les habilitats del creador que per molt que creï productes que el mercat busca si no es 

té l'habilitat que s'espera ningú comprarà el seu producte, perquè hi haurà opcions de 

millor qualitat. Es necessiten bastants habilitats comercials en aquesta feina si no serà 

molt complicat treure'n un profit real. 

Avui en dia hi ha molts llocs on es poden vendre els permisos de les creacions per 

treure’n profit econòmic: els dos principals són: Pàgines web especialitzades per la 

compravenda d’objectes tridimensionals i les botigues online de videojocs que 

permeten la venda d’articles personalitzats per jugadors, dins del mateix joc. 

La primera de totes és la més popular i la que se’n tenen més possibilitats d’èxit, hi ha 

molts clients que necessiten productes concrets pels seus projectes i no es volen 

molestar o no tenen les capacitats per crear-ho ells mateixos. Per això en aquestes 

pàgines web es poden oferir molta classe de models, tals com: Vehicles, entorns, 

edificis, objectes, personatges, roba, armes, animacions, joieria i molts més. 

Les pàgines web més populars segons el mercat són: 

8. TurboSquid: Segurament una de les pàgines webs més populars 

actualment, aquesta ofereix un catàleg enorme d’opcions sense cap 

discriminació. 

9. CG Tader: Aquesta pàgina web es basa principalment en la venda d’efectes 

especials, realitat virtual i videojocs. 

10. PlanMarketplace: És una pàgina web creada per arquitectes i enginyers, 

aquesta ofereix principalment coses relacionades amb l’arquitectura i no 

només models sinó que també dissenys i dibuixos. 

11. Shapeways: Aquesta a diferència de vendre productes digitals, ven una 

selecció d’objectes per imprimir en 3D, amb els colors i materials que 

vulguis. A més de vendre també models de decoracions, joieria, accessoris 

tocològics i joguines. 

Per afegir, alguna d’aquestes pàgines web permeten no només vendre les llicències 

dels teus productes sinó que els clients et demanin encàrrecs personalitzats, però per 

aquesta acció en concret també hi ha pàgines personalitzades com fiverr, que està 

especialitzat en l’àmbit dels encàrrecs. 

 

 

https://www.turbosquid.com/
https://www.planmarketplace.com/
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D’altra banda també hi ha la venda de continguts personalitats per a videojocs. La qual 

normalment ofereix un catàleg més gran a les opcions predeterminades del joc. 

Els més populars en oferir aquesta opció són els de realitat simulada com Els Sims, on 

els jugadors tendeixen a invertir més temps i crear una sensació de familiaritat. Per 

això, hi ha gent que decideix crear més objectes o roba que el joc originalment ofereix i 

publicar-les a la botiga online del joc o vendre els productes pel seu compte en 

pàgines web pròpies. 

 

 

 

Imatge de la Web TurboSquid  

https://www.turbosquid.com/
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El món dels efectes visuals  
 

Un altre lloc que és bastant conegut per la seva utilització del 3D és el dels efectes 

visuals, aquests o també anomenats VFX. És un departament dintre de la indústria 

cinematogràfica que s’ubica durant la postproducció, i consisteix en posar al vídeo 

persones, entorns i efectes falsos que imiten estar allà. Que i si estan prou ben fets no 

es notarà que hi són, o que són falsos.  

Aquests no només són fets servir en la indústria cinematogràfica, ja que en publicitat 

també tenen molta popularitat, ja sigui per exposar un producte o bé per esborrar o 

dissimular els defectes d’aquest.  

També trobo important diferenciar els efectes visuals dels especials, perquè no són el 

mateix. Aquests últims són els que es fan durant el rodatge de la pel·lícula, la 

producció. Un exemple són els explosius del set, i els visuals són dels que parlarem 

ara. 

Normalment aquests igual que els videojocs els fa molta gent treballant junta, i per això 

hi ha una persona encarregada de controlar el treball de tots anomenat: VFX 

supervisor. Aquest no només és el que supervisa la feina de tots els artistes VFX sinó 

que serà l’encarregat de parlar amb el director durant la preproducció i durant la 

gravació per assegurar-se que les escenes es gravin amb tot el necessari perquè 

després l’equip pugui treballar amb les elles.  

Dintre dels efectes visuals hi ha molts processos a fer abans d’aconseguir el resultat 

final, i aquests igual que en els videojocs és necessita tindré coneixement una miqueta 

de tot i per facilitar la feina dels de després. Tot i això hi segueixen havent temes 

concrets en el que et pots especialitzar, que comparteixen moltes similituds amb els 

videojocs, i són els següents: 

 Modelat: Aquesta és d’on sorgirà tot a la feina posterior. El que es vol en 

aquesta fase és la creació d’un objecte, entorn o personatge que no s’ha pogut 

aconseguir per la gravació o que potser directament no existeix i per això s’ha 

de crear de zero.  

 Rigging: Aquest procés consisteix en crear «l’esquelet» amb el que podrem 

animar el personatge modelat. Aquest procés es pot complicar tan fins al punt 

de crear un esquelet real, músculs, òrgans i pell. Però no és freqüent. 

 Animació: Un cop es té la base per moure els personatges o objecte s’ha de 

passar a animar, per tant moure cada petita part del personatge perquè un cop 

unim totes les imatges es pugui veure el moviment d’aquestes. Això requereix 

molta paciència, ja que és una feina molt exhaustiva. 

 Shading/texturitzat: El que es necessita ara és donar un aspecte real per al 

model 3D, i per això s’ha de pintar i posar el material del qual està fet, perquè 

un cop totes les propietats estiguin juntes, aquest, pugui interactuar amb la 

llum. A més de detalls que li donin un toc realista, com defectes físics pors de 

la pell, parts amb cicatrius, en cas d’objectes brutícia... 

 Simualtion: És l’animació d’objectes i elements que un humà trigaria massa a 

animar perquè es vegues realista. Per aquest motiu es fan servir programes 

especialitzats que fan aquesta feina, i els que ho programen tot han d’anar 
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jugant amb les físiques i paràmetres perquè acabi donant la sensació desitjada. 

Exemples d’això serien, aigua, foc fum, llamps, explosions, ondulacions de 

roba... 

Aquesta feina també inclou els de shot sculpting que corregeixen els errors que 

heguin pogut sorgir durant l’animació. 

 Lighting: Si es vol renderitzar el producte final s’ha de posar llum, perquè al 

moment de per la «foto» de l’escena (render), el model s’ha de poder veure i 

sense llum només es veuria negre. Aquesta també servirà per donar realisme 

perquè s’imitaran les llums originals del set per donar la sensació que pot 

interactuar amb l’entorn original. 

 Rendering: És l’últim pas pels artistes 3D. Es basa en extreure la imatge final 

després d’haver creat el model o efecte i haver-lo retocat fins que sembles 

realista, per poder posar-ho a la pel·lícula. Depenent de la quantitat de detalls 

que tingui el resultat finar acabarà trigant més o menys a renderitzar, però 

normalment és un procés llarg que s’ha de fer amb cada fotograma. 

 

A continuació els hi toca als artistes 2D aquests tot i que no són del què tracta aquest 

TDR trobo necessari mencionar la seva funció. 

 Un cop ja es té el resultat final, toca fer els últims retocs perquè els models que 

queden són massa «purs» i tot i que s’han afegit textures i llums per donar un 

efecte més natural, són massa perfetes, en comparació a com grava una 

càmera.  

Així que el que s’ha de fer és embrutar el resultat final, per enganyar l’ull humà i 

per igualar que ve del rodatge. Això implica correccions de color, distorsió de 

càmera, moviment de la càmera, efectes de llum, desenfocaments de 

moviment, desenfocament de lent. Bàsicament tot el que faci falta perquè no es 

noti que hi ha un objecte 3D. 

 

 

Imatge de la pel·lícula Avengers Infinity War  
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Pel·lícules d’animació 

Abans de passar al següent àmbit no ens podem oblidar de les pel·lícules d’animació 

fetes amb 3D. Un estudi conegut per aquesta pràctica és Pixar. Que va ser el primer a 

posar en pràctica l’animació 3D en un llargmetratge, en fer: Toy Story al 1995. 

Aquestes pel·lícules, tot i compartir bastantes característiques amb els efectes visuals 

de pel·lícules de persones reals, estan més relacionades amb els videojocs. Ja que 

creen tot del no-res, cap imatge és real. I tenen l’avantatge que a diferència de les 

pel·lícules d’animació 2D, un cop es tenen els models dels personatges fets, es poden 

reutilitzar durant tota la pel·lícula i animar sobre aquests, a diferència de les pel·lícules 

de 2D. On han de dibuixar cada fotograma.  

Com a conseqüència, els estudis estan fent més pel·lícules i sèries amb aquesta 

tècnica, perquè resulta més ràpid i barat. Però per altra banda això esta deixant pas a 

altres opcions que tot i fer servir 3D busquen imitar les animacions 2D. Com la 

pel·lícula Spider-Man: Un nou univers. 

 

 

 

 

Treballar en la indústria mèdica i científica 
Gràcies a les capacitats del modelatge 3D aquest s’ha estès a moltes més indústries 

que les de videojocs i pel·lícules. Una d’aquestes a les que ha arribat és la de la 

ciència. 

Els models 3D ens permeten moure’ns per tots els costats de l’objecte i apreciar cada 

detall d’aquest, a diferència d’una imatge en 2D. Podríem dir que fan la feina més fàcil 

a l’hora d’estudiar: esquelets, cèl·lules, el procés de replicació de l’ADN, un àtom... 

A més a més de la possibilitat de que una persona es dediqui a crear un model 

manualment, també sorgeix la possibilitat d’escanejar-lo amb un escàner 3D com ja he 

mencionat anteriorment. Que facilitaria la feina del modelador, i amb la possibilitat de 

donaran alguns detalls que una persona potser no veuria. Tot això només si el model a 

crear és suficientment gran. 

Una altra possibilitat que pot sorgir, són les simulacions 3D, que es poden fer utilitzant 

dades recollides pels científics i plasmar-les d’una manera més visual. Aquestes 

simulacions poden ser útils per predir esdeveniments, o per ensenyar a un públic, 

d’una manera més clara una acció concreta. 
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Arquitectura i enginyeria 

L’aparició del modelatge 3D en construccions també ha portat nombrosos beneficis a 

aquest àmbit. 

L’ús de models 3D a la indústria de l’arquitectura ha suposat una gran millora, perquè 

no només augmenta la velocitat en la qual els arquitectes poden mostrar els seus 

projectes, sinó que els hi dona la possibilitat de fer servir el 3D sense haver d’aprendre 

a modelar. Ja que la majoria de programes ja venen amb els nous i objectes integrats 

o la possibilitat de passar els plànols 2D en 3D. 

A més a més l’ús del modelatge 3D també ha permès als arquitectes la possibilitat de 

detectar els diferents problemes que poden sorgir quan es dibuixa. Tanmateix com la 

possibilitat de posar totes les peces juntes, i donar a lloc a una visió de com quedaria 

l’edifici sense haver de construir res a la vida real.  

El modelatge 3D d’una construcció també permet l’animació i il·luminació realista que 

seria utilitzada per demostrar l’energia que emana de totes les habitacions de la casa... 

I naturalment el client tindrà la possibilitat de veure molt més del disseny final i fins i tot 

gràcies a la realitat virtual a experimentar com quedaria tot des de primera persona. 

Per coses com aquesta la construcció 3D dona molts millors resultats que les 

tècniques utilitzades amb anterioritat. Així mateix que aquesta eina permet a l’usuari la 

possibilitat de rotar la càmera, revisar errors, guanyar coneixement del funcionament 

de les superfícies i els seus materials, tindre la possibilitat d’omplir els espais amb 

mobles i objectes reals que es podrien trobar a una botiga, i fer les proves que es 

vulgui amb els diferents mobles i superfícies. 

  

Imatge del programa Sketchup pro 2019 
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Conceptes, idees i Croquis del personatge 
 

Ara que ja es té més clar en què consisteix això del modelatge i que en pot sorgir 

d’aquest, és el torn de posar-ho en pràctica. L’objectiu és esculpir el meu propi model. 

I per això hauré de primer desenvolupar la idea amb conceptes, esbossos, dibuixos a 

net i finalment triar el programa i modelar. 

 

Aquí hi ha els esbossos amb les idees inicials: 

  

    

Esbós del personatge Esbós del personatge 

Esbós del personatge 

Esbós del personatge Esbós del personatge 
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Esbós del personatge Esbós del personatge Esbós del personatge 

Esbós del personatge Esbós del personatge 

Esbós del personatge 
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Com s’ha pogut apreciar la idea s’ha anat desenvolupant, començant en conceptes 

totalment separats entre si, i desenvolupant-se cap a un concepte en comú que 

finalment ha acabant amb una idea clara. 

Dibuix final amb detalls i colors des de diferents angles 
Un cop es té el concepte clar, el traslladarem a color i farem tots els detalls en cada 

punt de vista.  

  

Dibuix del darrere del personatge 

Dibuix amb posició final del personatge 

Dibuix frontal del personatge Dibuix de perfil del personatge 
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Programes de modelatge al mercat 
Ara que ja tenim els dibuixos finals és el torn de modelar, però per això primer haig de 

triar entre tots els programes del mercat. 

Com he mencionat abans hi ha moltes sortides al món del 3D i per tant es necessiten 

molts programes que ajudin a portar a lloc cada cosa que vulguem aconseguir. Per 

aquest motiu aquí hi ha una recopilació del software més popular. 

També hi ha l’afegit de què tots aquests programes de continuació, són bastant difícils 

d’aprendre per aquell que no hagi tocat mai res del 3D, i per tant aprendre a fer-los 

servir tots és una feina que pot ocupar bastant temps, per aquest motiu intentarem 

reduir al mínim els programes triats. A més a més que la majoria d’ells són bastant 

cars. 

 

ZBrush: És un dels programes més utilitzats a la indústria del 3D. Generalment 

conegut per fer criatures fantàstiques i personatges. Però sobretot, per la seva 

possibilitat d’esculpir com fang, característica que gairebé cap altre programa té. 

Aquest no està pensat per fer construccions matemàticament precises i molt 

poligonals, és molt més utilitzat per fer models amb característiques orgàniques i molts 

detalls. 

Alguns modeladors el fan servir per crear detalls després d'haver creat un model 

poligonal en un altre programa, i altres opten per fer-ho tot en el mateix ZBrush. Costa 

359,9€ a l’any. 

 

 Molts pinzells per esculpir  

 Gran possibilitat de detalls 

 Possibilitat de pintar el model  

 Fer textures i shading però no el millor 

 Mapeig però no el millor 

 Simulació de roba 

 

Autodesk Maya: El programa més utilitzat del mercat per excel·lència, és famós per 

ser un dels primers programes a sortir al mercat (1998) i a mida dels anys s'ha anat 

actualitzant i la gent l'ha seguit fent servir. Costa 1.620€ a l'any, però hi ha una versió 

gratuïta per estudiants. 

 

 Permet animar models 3D 

 Permet modelar 

 Pot crear efectes visuals 

 Acabats molt detallats 

 Possibilitats de fer llums 

 Permet crear motion graphics 

 Possibilitat de pintar el model 

 Fer textures i shading 

 Mapeig 

 Creació de videojocs 

La mateixa companyia del programa: Autodesk, també té extensions com 3D Max i 

Arnold, els dos són semblants al Maya però ofereixes característiques més 

especialitzades. 
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Autodesk 3D Max: Un programa molt semblant a Maya, però més pensat per models 

estàtics, per a enginyeria, arquitectura i disseny de producte. És un dels més utilitzats 

per la creació d’entorns a videojocs, i també s’hi poden fer efectes visuals, tot i no ser 

la seva característica principal. Costa $1,620 a l’any, però té una versió gratuïta per 

estudiants. 

 Molt útil per escenes complexes amb molts polígons 

 Crear partícules 

 Permet modelar 

 Es poden fer efectes visuals  

 Te la possibilitat d'animar models 3D, però no és dels millors 

 Simulacions de partícules  

 Possibilitats de fer llums i canviar material del model 

 Estàndard per la creació de videojocs 

 Fer textures i shading 

 Mapeig 

 Rendering 

 

Blender: Tot I haver sortit al mercat un any després que Maya no és un programa 

popular dintre els grans estudis.  

Ofereix moltes més possibilitats que qualsevol altre programa de la llista, i és gratuït. 

Però té una interfície bastant caòtica i per molt útil que sigui si els d'estudis no 

l’implementen als seus treballs no surt molt a compte aprendre’l a fer servir. 

Tot i això gràcies al seu preu (gratuït) i les possibilitats que ofereix, moltíssima gent 

està començant amb aquest programa i entre els aficionats i petits estudis s'ha 

popularitzat molt. 

 

 Permet no només modelar sinó que esculpir també  

 Te la possibilitat d'animar models 3D  

 Possibilitats de fer llums 

 Acabats molt detallats 

 Es poden fer efectes especials  

 Permet editar vídeos  

 Es pot dibuixar tradicionalment i amb un cert efecte 3D 

 Permet crear motion graphics 

 Possibilitat de pintar el model 

 Fer textures i shading 

 Mapeig 

 Creació de videojocs 

 

 

Substance painter: Està pensat principalment per fer l'acabat final del model. Està 

molt especialitzat. Hi ha una versió per estudiants, però es preu estàndard al any es de 

219.00 $. 

 

 Permet pintar 
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 Crear il·luminació 

 Fer textures i shading 

 Mapeig 

Marvelous: Especialitzat a crear roba i la seva física, ja que l'element de la roba i la 

seva física tendeix a ser complicat i difícil de crear en certs programes. Aquest 

s'especialitza en aquest apartat. Anualment costa 300$. 

 

Houdini: És un programa dedicat principalment a la creació de partícules, i anima 

gràcies a físiques d’elements, que si s’animessin manualment es trigaria massa i no es 

veurien realistes. És molt potent i per tant requereix ordinadors igualment capaços. 

Costa $4,495 a l’any, però hi ha una versió gratuïta per estudiants. 

 

Adobe After effects: És un dels editors de vídeo més capaços del mercat actual i a 

més a mes de ser un dels principals utilitzats en la creació d’efectes visuals. Tot i no 

tenir opcions per crear objectes 3D es fa servir per integrar-los a les escenes i donar 

tocs realistes a aquests. Costa 290,28€ a l’any. 

Cinema 4D: És un programa de VFX relativament fàcil d’aprendre en comparació de la 

resta, i és potent. Per aquest motiu és un dels més utilitzats a la indústria dels efectes 

especials. La seva popularitat sorgeix també gràcies a la seva capacitat CINEWARE 

que permet integrar escenes 3D del mateix programa a After effects. Costa 983.88 $ al 

any. 

 Es pot modelar tot i que no és una de les seves millors característiques 

 Animar 

 Crear partícules 

 Possibilitats de fer llums i canviar material del model  

 Editor vídeos 

 Perfecte per crear motion graphics 

 Permet editar vídeos  

 Possibilitats de fer llums i canviar material del model 

 Acabats molt detallats 

Unity: És un dels programes més utilitzats en la creació de videojocs indi, perquè és 

més fàcil d’entendre que Unreal Engine el seu competidor directe. Gratuït. 

 Possibilitat de crear un videojoc sense saber molt de programar 

 C# idioma fet servir programar, senzill d’aprendre per principiants  

 Una interfície fàcil d’entendre 

 Possibilitat de crear jocs per moltes plataformes 

 No té els millors gràfics  

Unreal Engine: Un dels programes més utilitzats des del 1998 a l’hora de crear 

videojocs tot i no ser tan user frendly, és capaç de moure millors gràfics que el seu 

competidor directe Unity. Gratuït 

 Possibilitat de crear un videojoc sense saber programar 
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 C++ idioma fet servir programar, pot ser difícil d’aprendre per principiants  

 Una interfície inicialment intimidant 

 Possibilitat de crear jocs per moltes plataformes 

 Bons gràfics 

 

Per què el programa triat? 

Despès de veure les opcions que el mercat ofereix m’he decantat per ZBrush. 

Principalment perquè és un programa que ja havia estat començant a aprendre i hi 

tènia més pràctica que la resta. A més a més, a l’hora de crear una persona humana, 

les característiques orgàniques d’aquesta són millor fer-les amb un programa que ho 

permeti, en lloc de fer una persona molt poligonal. 

Pel que fa la il·luminació, textures, shading i render final, la meva idea inicial era fer-ho 

amb Blender, Substance Painter o si cap de les dues funcionava Maya. Però per culpa 

de les característiques del meu ordinador, que no són gens bones, no vaig ni poder 

obrir Blender i Substance Painter per culpa de la meva targeta gràfica. 

L’altra opció era Maya i sabia que aquest funcionava en el meu ordinador perquè 

l’havia fet servir amb anterioritat, el problema és que se m’havia acabat el temps de 

prova i la versió per estudiants no admetia la meva situació, deixant-me sense 

possibilitats. 

Davant d’això també vaig provar altres programes de la companyia Autodesk,  però 

cap em va funcionar, vaig provar fins i tot amb programes d’arquitectura que suposava 

que no em requeririen molta potència, però clarament hem vaig equivocar. 

Finalment vaig descobrir que amb Photoshop també es podia fer una espècie de 

render dels models de ZBrush i sense cap altra opció hem vaig decantar cap aquesta 

opció. 

Així que pel modelatge faré servir ZBrush i per el render Photoshop. 
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Funcionament de ZBrush i explicació del procés de modelat 
Ara que ja ho tenim tot clar, falta només la recta final que és el modelatge, i per això 

com ja he comentat farem servir el programa ZBrush, que explicaré com funciona a 

través de tot el procés del projecte. Perquè pot saturar una mica si s’explica tot de cop 

i mai has fet res semblant. 

 

1. El primer de tot que et trobes en obrir el programa és una pantalla negra on si 

comences esculpint apareixerà una successió de quadrats que imitaran 

esculpir, però només estaran en un anomenat 2,5D. Això no és el que ens 

interessa fer servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per habilitar l’opció d'escultura s'ha d'anar a les opcions de la dreta i prémer el 

lloc on hi ha una espècie de S. 

Un cop premut apareixerà un menú on hi haurà diferents formes per tirar i 

començar a esculpir. L’estàndard a triar és l’esfera. 

Així que un cop premuda s’haurà d'estirar el cursor des d'un punt de la pantalla 

fins a un altre donant mida a la rodona. 

  

Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 
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3. Un cop ja es té la rodona inicial, s'ha de poder editar i per fer això hem de 

prémer el requadre que posa edit object a la barra superior, seguit per 

MakePolyMesh3D el requadre el panell de la treta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ara que ja podem editar la rodona també hem d'aprendre com moure’ns al 

voltant d'aquesta. Per fer aquesta acció es prem el botó dret i l’alt i sense 

deixar anar ningun dels dos arrossegués la rodona per la pantalla, si el que es 

desitja és apropar-la i allunyar-la has de deixar anar l'alt i seguir prement el 

botó dret del ratolí, i depenent si apropes o allunyés el cursor de la figura 

aquesta es veurà més gran o petita, i per rotar la visió en què veus la figura 

simplement mous el cursor per la pantalla prement el botó dret. 

 

5. També hem de tindre en compte com moure l’objecte d’un lloc a l’altre o 

modificar la seva mida. Per això està el botó de Move, que et permet fer això 

mencionat anteriorment. 

Prement i movent les fletxetes el model aquest es mourà cap a la direcció que 

aquestes indiquin, però si el que es desitja és rotar, s’ha de prémer algun dels 

arcs de la figura i moure’l en la direcció desitjada. Per últim si el que es vol és 

modificar la mida proporcionalment, amb el requadre groc del mig i estirant es 

pot fer això mateix, en canvi si el que es vol és allargar o escurçar alguna part 

en concreta el que s’ha de prémer són els rectangles darrere les fletxes. 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 
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6. Ara que ja sabem com deformar i moure’ns per l’objecte, es pot començar a 

modelar, i per això s’ha de seleccionarsele amb quin pinzell es vol treballar. Els 

pinzells es troben al panell esquerre a dalt de tot, i cada un fa una funció 

diferent així que es tracta d'anar provant-los i veure quin s’adhereix més al que 

desitges aconseguir. Tot i això els estàndards són CalyBuildup, Move i Smooth. 

El primer afegeix «fang» a la figura que vols construir, el segon deforma 

l'objecte i l'últim l’allisa i deixa la superfície fina, tots aquests si deixes el botó 

alt premut mentre els fas servir, fan la funció inversa, és a dir extreure matèria 

o moure-la cap a endins, en el cas de Smooth no passa res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ara ja tenim els pinzells i podem començar a treballar. Però abans de tot hem 

d’augmentar i reorganitzar els polígons de l’esfera, i per això anirem a 

Geometry i a la subcategoria de DynaMesh. Aquesta eina ens tornarà a ser útil 

quan vulguem corregir geometria o modificar el número de polígons.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del panell esquerra de ZBrush 

Imatge del panell esquerra ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 
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8. Ja es pot començar a treballar, Començarem amb la cara, així que anem 

deformant la rodona inicial perquè vagui agafant la forma desitjada. 

És important no centrar-se a fer detalls al principi, primer de tot parts generals i 

a anar evolucionant a partir d’aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seguim. Ara que ja tenim la cara bastant avançada, començarem a fer el cos, 

inserint rodones noves amb insert que està a l’apartat de Subtool, i les anirem 

deformant amb el pinzell de Move o les fletxetes de Move del panell superior. 

Gràcies a això les podem anar movent als llocs que vulguem i modificant al 

nostre gust perquè imitin les diferents parts del cos en que posteriorment 

afegirem més detalls. 

Per fer que el cos ens quedi simètric i evitar haver de fer d’estar fent cada 

extremitat dos cops farem servir l’eina que està a Geometry, i dins de Modify 

Topology anomenada Mirror and Weld. Que duplicarà les parts simètricament a 

l’altre costat del cos. 

 

 

 

 

 

 

Aquest procés inicial que estem fent ara de posar les formés bàsiques del 

principi s’anomena Blockout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush Imatge del panell dret de ZBrush 

Imatge del panell dret de ZBrush 



 
27 

10. Ara ja tenim tots els elements, però estan separats i no poden interactuar entre 

ells. Per això els unirem amb MergeDown, i apletarem DynaMesh, perquè tota 

la simetria s’alieni i les parts puguin interactuar, com havíem fet al principi de 

tot. 

Jo personalment vaig mantenir el cap i el cos com a elements diferents, perquè 

gairebé no interactuaven i si mai m’interessava treballar només amb una part 

seria més fàcil així. Tot i això depèn del projecte que estiguis fent, perquè si 

has de fer molts detalls entre el coll i el cap, serà gairebé impossible de 

treballar amb ells com a elements separats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Un cop es té el cos i cap, falten les mans, per fer-les és recomanable fer servir 

diferents tipus de geometria que unirem deformarem fins que quedi un resultat 

desitjat, gràcies a les eines anteriorment mencionades com MergeDown i 

DynaMesh. 

 

 

 

 

  

Imatge del panell dret de ZBrush Imatge del panell dret de ZBrush 

 

Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 
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12. Un cop la mà creada, la duplicarem i girarem com si fos un mirall gràcies a 

l’eina de Mirror and Weld, que havíem utilitzat anteriorment per fer les altres 

extremitats, i després l’enganxarem a la resta del cos amb MergeDown i 

DynaMesh. 

 

13. Ja tenim tot el cos amb detall, però encara falta fer els de la cara com les 

orelles i el cabell que no havíem col·locat fins ara. Per això afegirem altres 

objectes amb Insert, i els anirem deformant fins que estiguin a lloc i tinguin la 

forma desitjada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Durant aquest procés el que em va passar a mi va ser que vaig deformar tant el 

cabell que em va quedar buit per dintre i el voltant massa fi. Així que quan vaig 

prémer DynaMesh per reorganitzar els polígons, em va quedar una massa 

plena de forats. Davant d’això vaig haver d’estar tapant els forats amb el pinzell 

Inflat que tal com el seu nom diu compleix la funció d’inflar la massa per tancar 

aquests forats, que després de tornar a prémer DynaMesh s’ajunten i el forat 

desapareix 

 

15. Un cop els problemes solucionats, volem afegir més detall al cabell per donar 

una mica més de realisme, i per fer-ho farem servir un pinzell anomenat 

CurveTube, que imitarà cabells lliures i donarà una mica més de realisme. 

A més a més si un cop posat el tub premem shift a la punta d’aquest amb el 

pinzell de Move, la punta es tona en una punxa i ja no serà un tub uniforme, 

fent la sensació de que el cabell és més realista. 

 

 

 

 

 

 

Imatge del panell dret de ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 

Imatge del panell 
esquerra 
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16. Ja tenim el cap amb tots els seus detalls, ara toca polir la resta del cos, que fins 

ara estava molt simplificat. Ho fem amb l’ajuda dels pinzells de CalyBuildup, 

Move i Smooth fins aconseguir la figura desitjada i ara és el torn de la roba. 

  

17.  La seva vestimenta la traurem a partir de la forma del cos del personatge. El 

primer és seleccionar la part i forma on vols que estigui la roba, i prement Ctrl i 

dibuixant la forma en el cos.  

 

 

 

 

 

 

 

18. Un cop seleccionat extraurem la peca de roba que vulguem fer amb l’eina de 

Extract, situada a la categoria de SubTool. Posarem que tingui un gruix de 

0.008 i premerem Extract i posteriorment Accept. 

 

 

  

 

 

 

19. Anirem repetint l’acció anterior fins a tindre totes les parts de roba que 

necessitem. Que modificarem i deformarem amb la eina de Move, i quan el 

“teixit” surti amb les vores massa geomètriques o el vulguem fer més uniforme, 

anirem a la categoria de Deformation i mourem la barra de Polish By Features 

fins quedar satisfets. També afegirem detallats, modificant i deformant igual 

que amb el cos fins que ens agradi el resultat. 

Jo personalment mantindré cada peça de roba com un element separat, és a 

dir que no la uniré al cos, això depèn de la personal i el que vulgui a 

aconseguir, pel nostre cas, surt més a compte perquè en permetrà deformar la 

roba sense afectar a la resta del cos. 

 

 

Imatge del programa ZBrush 

Imatge del panell dret de ZBrush 
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20. Un cop ja tinguem tota la roba, detalls i parts necessàries, començarem a 

canviar la posició del model per donar-li una mica més de dinamisme. Però 

com jo he decidit de no unir les parts de la roba amb la resta del cos. Si es 

volgués moure el model, tots els objectes quedarien descol·locats i això no ens 

interessa. Per aquest motiu, els ajuntarem temporalment i per això, haurem 

d’anar a ZPlugin a la barra superior, que farà que se’ns obri unes opcions, on 

premerem Transpose Master i posteriorment al l’altra subcategoria que se’ns 

obrirà, li donarem a TPoseMesh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Un cop s’hagi acabat de carregar anirem a pinzells i triarem MaskLasso, que 

ens ajudarà a seleccionar les parts del cos que vulguem moure, amb ell 

premerem Ctrl a fora de la figura i seleccionarem les parts desitjades. Un cop 

seleccionades tornarem a prémer Ctrl i la selecció s’invertirà. Cosa que ens 

permetrà moure i deformar únicament la part seleccionada originalment. 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge de la part esquerra de ZBrush 

Imatge del panell esquerra de ZBrush 
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Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 

22. Ara ve la part potser més complicada, que requerirà més intents i pràctica, fer 

que el personatge faci la posició que vulguem el personatge. 

Premerem Move al panell superior, i a continuació la tecla «y». Apareixerà un 

pal que haurem l’estendrem a la part que vulguem moure, sent l’extrem amb 

les x, y, z el centre del moviment, així que l’haurem de col·locar on vulguem 

que sigui el centre de rotació. 

Aquest pal apareixerà on premem i estirem el ratolí. Però també es podrà 

moure amb les rodones taronges. 

La rodona taronja en permetrà moure/col·locar el pal on desitgem, la de 

l’extrem oposat al principal controlarà tot el pal menys el punt principal que no 

es mourà de lloc, permetent fer-lo més llarg o curt. I si premem el cercle 

dominant (el de x, y, z) l’extrem oposat es transformarà en principal i passarem 

a controlar el no dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Els pals que ara ja sabem moure no només tenen rodones taronges sinó que 

també n’hi ha de més petites que són blanques i vermelles. 

Així que depenent de si premem, Move, Rotate o Scale i després la del mig 

blanca, la part seleccionada es mourà, engrandirà i rotarà proporcionalment, i 

específicament en cas de la rotació el que farà serà girar sobre si mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del panell superior de ZBrush 
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Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 

24. D’acord, però que fa l’altra rodona petita de color vermell? 

Donc el en el cas de Move i Scale nomes deforma, però en canvi, en Rotate 

ens permet rotar lliurement, mantenint la de l’extrem de X, Z, Y al seu lloc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ara que sabem com va, es tracta d’anar seleccionat i movent les parts 

desitjades, però amb molt de compte perquè no es deformi el que no desitgem. 

L’eina que segurament serà més útil serà la de rotate, així que serà la que 

majoritàriament farem servir durant el procés. 

Com que resulta que en aquest cas el personatge és un bruixot, inseriré un pal 

perquè imiti l’escombra que pensava posar posteriorment. 
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Imatge del programa ZBrush 

26. Un cop acabat, el tornarem a subdividir, perquè torni a tindre totes les parts 

separades que tenia amb anterioritat. I per això tornarem a obrir el menú de 

ZPlugin, després premerem  Transpose Master i per finalitzar en lloc de premer 

TPoseMesh premerem Grps i posteriorment TPose | Sub T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Un altre cop a la normalitat, serà quan podrem corregir els erros i deformacions 

que poguessin sorgir durant el canvi de posició. 

També aprofitarem i modelarem l’escombra, i li afegirem els pèls amb 

CurveTube, el mateix pinzell utilitzat per fer els detalls del cabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge del panell superior de ZBrush 
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Imatge del programa ZBrush 

Imatge del programa ZBrush 

28. Ara que ja tenim tot el model amb tots els detalls i les correccions de posició, 

només faltarà pintar-lo, i per això farem servir el pinzell anomenat Paint. 

Un cop triat, escollirem el color del quadrat situat al panell esquerre, i veurem 

que tot el model es torna del color triat, no ens hem de preocupar perquè és 

només del color en què es representa el model, igual que fins ara el teníem 

blanc ara el tenim del color triat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Per arreglar-ho només hem de pintar la part desitjada, que tot i tindre el mateix 

color que la resta es podrà veure com s’aplica perquè el color no es veurà tan 

brillant. Després només haurem de tornar a triar el color blanc i veurem com 

només hem pintat una part i també si ens hem deixat algun detall. 
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Imatge del programa Adobe Photoshop 

30. També és important assegurar-se que estiguem seleccionant l’element que 

vulguem pintar, que si no no podrem fer res. I un cop tinguem tot el model 

pintat, només faltà fer el render final d’aquest, perquè es vegi una mica més 

real amb ombres i llums, i es pugui exportar com una imatge. 

Així que anirem a ZPlugin i obrirem la subcategoria ZBrush to Photoshop, un 

cop allà ens assegurarem de tindre seleccionats: Ao, BPR Depth, Lights, Mask, 

OS Normal, Shadow, Spec, SubtoolID, i un cop tot estigui seleccionat 

premerem Send to Photoshop C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. S’obrirà el Photoshop, i el model apareixerà amb ombres i llums, però en 

podrem afegir més si volem graciés a les capes, on hi haurà la carpeta de 

lights, allà es podran fer visibles o no, diferents opcions d’il·luminació. 

Un cop hàguem triat les llums que volem, anirem a arxiu, anomena i desa, 

triarem on volem guardar i seleccionarem el format jpg. I ja haurem acabat. 

En cas de voler veure un vídeo del tot el procés, vagui a les conclusions 

d’aquest treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del la part esquerra de ZBrush 
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Acabat final 
Aquí es poden veure com ha quedat el model final amb llums obres i pintat. 

  

 

 

  

Render del model amb Adobe Photoshop 

Render del model amb Adobe Photoshop 

 

Render del model amb Adobe Photoshop 

 

Render del model amb Adobe Photoshop 
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Render del model amb Adobe Photoshop 

Render del model amb Adobe Photoshop 

Render del model amb Adobe Photoshop 
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Suposat d’impressió 3D 

Degut a què hem modelat un personatge, el primer que ve a la ment és fer una 

posterior impressió 3D, i tot i que no és un dels meus objectius, m'agradaria sospesar 

les diferents opcions.  

Però per tot això és necessitaria saber que són les impressores 3D, com funcionen i 

d’on venen. 

 

Funcionament  

 

 
Imatge d’un dels primers models creats per S. Scott Crump en la dècada dels 80 

 

 

Les impressores 3D sorgeixen com a un substitut molt més ràpid a l’hora de construir.  

A diferència d'un escultor que va extraient els materials fins a aconseguir la peça 

desitjada, les impressores 3D van creant capes, que s’enganxen una sobre l’altre, en 

un mètode conegut com a FDM. I que a mesura que passa el temps, acaben creant el 

volum final de la figura a representar.  

Com a material la impressora fa servir plàstic o pols fosa i les fusiona juntes amb llum 

adhesiva o ultraviolada. 

 

 

Filaments 

 

Segons el tipus d'impressora que s’utilitzi, es farà servir un plàstic o un altre. 

Tot i que només he mencionat el plàstic com a material de construcció, també hi 

haurien altres possibilitats. En teoria, es poden imprimir amb qualsevol material fos 

que s’endureixi i quedi d'una manera acceptable. El juliol del 2011, els investigadors 

de la Universitat Exeter d'Anglaterra van presentar un prototip d’impressora d'aliments 

que podia imprimir objectes 3D mitjançant xocolata fosa. 

Sabent tot això s'ha d'aclarir que el material més utilitzat per fer els models no és ben 

bé el plàstic que nosaltres coneixem, més aviat es fan servir termoplàstics: plàstics 
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que es fonen quan s'escalfen i es tornen sòlids quan es refreden, més comunament 

anomenats ABS (acrilonitril butadiè d’estirè). 

El material està compost per un plàstic molt dur barrejat amb una goma sintètica 

anomenada butadiè estirè.  

Va tan bé perquè és sòlid a temperatures ambientals i es desfà a una mica més de 

100 graus, això ho fa prou fresc per fondre's dins la impressora sense massa calor i 

prou calent perquè els models creats no es desfacin al sol. Com a resultat el color que 

queda és un groc blanquinós, que se li pot afegir qualsevol classe de colorant o es pot 

pintar amb facilitat, posteriorment. 

  

 

Opcions d’impressió  

 

La qüestió és, ara que ja sabem com funcionen aquestes màquines, com es faria en la 

suposició que vulguem imprimir, quines opcions tenim? 

 

 Demanar ajuda a un amic: A causa del preu de les impressores i que no ens 

sortiria a compte comprar-ne una per un sol ús, si hi ha la possibilitat de trobar 

algun amic que en tingués una, una bona alternativa seria demanar-li permís 

per utilitzar la seva. 

 Anar a la Universitat Politècnica de Manresa: També hi ha un altra opció per 

si no es volgués comprar la impressora, a la universitat politècnica de Manresa 

tenen impressores 3D, Les quals, no sé amb seguretat si les deixarien fer servir 

a estudiants que no siguin de la universitat. Si fos cas i es volgués anar allà, 

s’hauria de preguntar. 

 Comprar la impressora i fer-ho a casa: Per últim quedarà l’opció de comprar 

una impressora i fer-ho a casa.  

El que busquem és una impressió amb el màxim possible de detalls i de gran 

mida, perquè ja que en comprem una, estaria bé tornar-la a fer servir.  

Però per això s’haurien de prendre en compte els preus, els quals d’una 

impressora de qualitat mitja ronda els 300 €, i degut a la gran quantitat 

d'opcions en el mercat, s'hauria de fer una tria. 

Les dues opcions que he trobat que s'adhereixen millor a les meves demandes 

són aquestes dues: 
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Creality Ender 3 Pro  

Pros 

 Fàcil d’anivellar  

 Ve pre calibrada  

 El dispensador es d'estil Bowden això vol dir que el mecanisme que mou el 

finalment de plàstic va separat al «dispensador» i per tan va més ràpid i prevén 

accidents  

 Té una gran superfície d'impressió 220 x 220 x 250 mm 

 Preu 214,99 

 Fàcil de muntar per principiants 

 

Cons 

 Té una mala adhesió depenent del material, però pot ser solucionada posant 

algun adhesiu a la base  

 

Botiga:  

https://www.creality3Dshop.eu/products/creality3D-ender-3-pro-high-precision-3D-

printer 

Preu: 214,99 € 

 

Captura de pantalla de la botiga oficial de Creality Ender 3 Pro  

  

 

https://www.creality3dshop.eu/products/creality3d-ender-3-pro-high-precision-3d-printer
https://www.creality3dshop.eu/products/creality3d-ender-3-pro-high-precision-3d-printer
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3D Creative photon 3 pro 

 

Pros 

 Ve totalment muntada  

 Molts detalls té una resolució de 0.0000492 inch 

 Te una pantalla tàctil que és molt intuïtiva 

 

Cons 

 La superfície d'impressió és petita 220 x 200 x 400 

 Difícil de desenganxar de la base  

 La resina no es recarrega sola, així que s’hauria d’estar atent durant la 

impressió en cas de quedar-se sense enmig del procés. 

 Preu 687.96 € 

 S'ha de calibrar  

 

Preu: 687.96 € 

Botiga:  

https://www.wayoro.com/products/3D-creative-photon-3-pro 

 

 
 

Captura de pantalla de la botiga oficial de 3D Creative photon 3 pro 

  

 

 

https://www.wayoro.com/products/3d-creative-photon-3-pro
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Després de comprar les dues opcions amb els seus pros i contres, la Creality Ender 3 

Pro seria la millor impressora a triar, no només pel preu, sinó que per la seva gran 

superfície, en contraposició de la 3D Creative photon 3 pro, que tot i oferir una gran 

capacitat de detall el seu preu és excessiu i la seva base no té el volum que ens 

interessa. 

 

Procés d'impressió 

Un com ja sabem com funcionen les impressores 3D i ja hem decidir i quin model 

utilitzarem, s’ha d’imprimir, i per això hem de preparar el model. 

 

 

1. Per començar s'han d'ajuntar 

totes les capes i elements que 

estiguin separats. 

Això es fa anant això anant a sub 

tools I ajuntant totes les capes 

amb MergeDown, fins que només 

ens quedi un sol element 

 

 

Imatges de les opcions del de la dreta de 
ZBrush  
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2. Anem a les opcions superiors i 

a l'apartat de Zplugin premem 

l'opció de Decimation Master i 

després Decimate All, acceptem 

totes les pestanyes que ens 

surtin. 

Això farà que la qualitat de 

polígons augmentin i es pugui 

passar el model a un format 

d'impressió amb més facilitat. 

 

3. Un cop tenim el model 

preparat, amb totes les capes 

juntes i els polígons organitzats. 

Hem d'exportar el model, i per 

això anirem a les opcions 

superiors i premerem Zplugin 

altra vegada, però després, en 

lloc de prémer Decimate, 

premem 3D Print Hub, i se'ns 

obrirà el menú on anirem a 

Export to STL i podrem guardar 

el model llest per imprimir al 

nostre ordinador. 

 

 

Imatge de les opcions del panell superior 
de ZBrush  
 

Imatge de les opcions del panell superior 
de ZBrush  
 



 
44 

4. Per imprimir el model faria 

servir un programa anomenat 

Ultimaker Cura, i el configuraria a 

la impressora que suposadament 

faria servir. 

 

Un cop seleccionada la figura 

que vull imprimir, canviaria la 

mida per adaptar-la a espai 

disponible. 

Per finalitzar només hauria de 

prémer imprimir, i depenent de la 

mida trigaria més o menys, tot i 

que una estona aproximada 

rondaria les  12 h mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Després de la d'impressió es retiraria el model de la base, amb una espàtula, 

rascant amb precaució perquè és desenganxes, i un cop desenganxada, amb unes 

estisores, tallaria els trossos sobrers massa grans, i els més petits amb paper de 

vidre. 

Per finalitzar, el poliria perquè quedes una superfície uniforme. I un cop la superfície 

estigui llesta, pintaria la figura amb pintures acríliques. 

Imatge de la programa Ultimaker Cura 
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Conclusions 
 

S’han aconseguit els objectius que hem vaig proposar al principi del treball? 

 

 Aconseguit Fallit 

Fer una explicació comprensible i útil dels conceptes tècnics X  

Fer uns esbossos i dibuixos amb tots els conceptes necessaris a 

la vista 
X  

Aprofitar les eines donades del programa ZBrush X  

Aconseguir efectuar el render amb el programa Blender o 

Substance Painter 
 X 

Donar un resultat final satisfactori amb tots els detalls originals X  

 

Pel que fa el primer punt, de fer una explicació compressible i útil, crec haver 

aconseguit el que m’interessava transmetre, i fer-ho accessible per tothom que ho 

llegeixi en un futur, tot i que això no depèn tan de mi i no ho sabré amb exactitud fins a 

tindre el treball corregit. 

També estic bastant orgullós dels esbossos i dibuixos finals que tot i que al principi em 

va costar replicar la posició per les dificultats del programa, al final va donar lloc a un 

resultat molt satisfactori. 

Considero també haver utilitzat al màxim tots els meus coneixements del programa i 

els que no tenia m’han servit com a excusa per investigar i aprendre més per un futur, 

al mateix temps que m’ha forçat a ser creatiu a l’hora de solucionar problemes i buscar 

altres opcions per aconseguir el resultat que volia. 

Malauradament l’objectiu de fer el render no s’ha pogut aconseguir pel problema 

explicat a l’apartat de “Per què el programa triat?”. Perquè com ja he mencionat, no 

tenia accés a cap ordinador més potent que el meu i aquest amb proutes feines  podia 

fer funcionar ZBrush i Photoshop.  

Així que per solucionar aquest problema no només vaig buscar alternatives de 

programes, sinó que també hem vaig plantejar la possibilitat de demanar un ordinador 

prestat a un amic, que implicaria que me l’hauria de deixar per uns quants dies, ja que 

hauria d’instal·lar el programa, veure si funciona i després fer un render normal que pot 

arribar a trigar hores, o l’altra opció era llogar un ordinador molt potent i fer el mateix. 

Totes aquestes opcions les vaig descartar després de descobrir que podia fer servir el 

Photoshop i no hauria de dependre de factors externs. Un dels principals motius pel 

que tampoc he volgut imprimir el model. 
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I per últim el resultat final en la meva opinió, ha acabat sent molt satisfactori, ja que he 

pogut integrar tots els elements que volia i he aconseguit que quedés tot harmoniós, I 

tot i que esperava que els problemes tècnics de l’ordinador o les meves dificultats a 

l’hora de fer la posició del personatge, acabessin empitjorant el resultat final, no ha 

estat així i m’enorgulleix. 

Tot el procés d’aquest treball ha acabat sent molt més satisfactori del que esperava, 

gràcies a tot el que he pogut aprendre i els reptes que se m’han presentat durant la 

part pràctica. Potser la teòrica ha estat la més pesada per tota la informació que he 

hagut de buscar i simplificar, però al final m’ha permès aprendre molt més d’un tema 

que m’interessa molt, i que ara puc compartir amb més gent. 

Agraeixo la vostra atenció i espero que us hagi agradat, aquí deixo el vídeo de tot el 

procés  de modelatge i la presentació oral, pels que el vulguin veure, espero que els 

gaudiu. 

 

Gravació del procés  
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