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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104809 - COMPOSICIÓ DIGITAL I EFECTES VISUALS

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: 3
Crèdits: 6
Professorat: 

Luis Tinoco Pineda  <ltinoco@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Competències que es treballen

Específica

Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus 
components

Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-
les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

Bàsiques i Generals

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per 
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Descripció

Asignatura pràctica de disseny y realització de treballs de composició digital y creació d'efectes visuales digitals mitjançant el software professional de composició NUKE.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de: 

Entendre la necessitat, importància i orígens de la composició digital i els efectes visuals. 
Reconèixer les diferents etapes de postproducció implicades en un projecte audiovisual, i el lloc que ocupa la composició digital dins d'aquestes. 
Realitzar tasques i treballs típics de composició digital i creació d'efectes visuals com:  

Chroma Key 
Clean up 
Extensió de decorats 
Composició CGI 
Integració 
Tracking 
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Efectes de càmera 
etc... 

Ser capaç de gestionar i realitzar la composició i efectes visuals d'un petit projecte audiovisual.

Metodologia de treball

A cada classe pràctica, el professor proposa la resolució d´un pla real d´una película, curtmetratge, videoclip, o serie de TV. A la primera mitja classe, el professor soluciona el 
problema propossat, mitjantçant métodes y técniques incloses en el temari de l'asignatura. Durant la segona meitat de la classe, el alumnes resoldran el pla d'efectes visuals 
segons el mètode propossat, y amb el suport del professor.

Tots el materials son originals. Materials reals, de projectes professionals en els que ha treballat el professor. DPX exportats de material de rodatge de cine y TV: super 35mm, 
Arri Alexa, Blackmagic, etc...

Continguts

1- Introducció teòrica a la composició i els efectes visuals. 

1. Els efectes visuals en la història del cinema.
2. Tècniques de creació de VFX (orígens i evolució).
3. La composició: Primers treballs en cinema, i evolució fins a l'actualitat.
4. Els VFX i l'arribada de l'era digital.
5. Workflow estàndard d'una empresa d'efectes visuals. 
6. Processos, departaments, diferents professions i especialitzacions relacionades amb el món de la posproducción. 
7. La composició digital dins del workflow general.

2- Introducció bàsica a Nuke (programa de composició digital) 

1. Introducció al sistema de nodes de Nuke.
2. Entrada de material.
3. Introducció a les transformacions, correccions de color i deformacions.
4. Exportació final.

3- Integració d'elements 

1. Transformacions i deformacions 
2. Correccions de color 
3. Gra 
4. Animació de paràmetres 
5. 2D 

 

4 – Composició de CGI en Nuke 

1. La composició d'elements CGI 
2. Avantatges de el “multilayering” 
3. Tipus de passades CG 
4. Com combinar les passades de render

5 - Tècniques de "Chroma Key” 

1. Conceptes de chroma key i matte 
2. Keyers al Nuke 
3. Tècniques de keying amb Keylight
4. Garbage matte i rotoscopies 
5. Luma key

6- Espai 3D de Nuke

1. Introducció a l'espai 3D 
2. Creació d'escenes i transformacions 
3. Animació d'objectes, càmeres, llums i paràmetres basics. 
4. La projecció de càmera com a tècnica per a resolució de problemes

7 – Track 3D (de càmera i d'objectes) 

1. Tracking 3D de càmera per a extensió i retoc d'escenaris. 
2. Tracking 3D d'objecte per a retocs de personatges o en objectes en moviment. 
3. Tracking 3D per clean up 
4. Ús de la projecció de càmera juntament amb tracking 3D

 

Activitats d'aprenentatge

És una assignatura pràctica. No hi ha teoria (excepte el tema 1, que s'impartirà en forma d'un parell de classes teòriques).
La resta de temari és completament pràctic. A cada classe l'alumne posarà en pràctica diversos punts del temari de l'assignatura, de forma progressiva, podent fer-se càrrec 
cada vegada de problemes i plànols més complexos.
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Sistema d'avaluació

La nota final de l'assignatura s'obtindrà dels resultats de les següents activitats i proves. 
- (10%) Pràctica 1, relacionada amb els temes tractats fins al moment. 
- (40%) Examen parcial 1, relacionat amb els temes tractats fins al moment. 
- (10%) Pràctica 2, relacionada amb els temes tractats fins al moment. 
- (40%) Examen parcial 2, relacionat amb els temes tractats fins al moment. 

Per demostrar l'autoria d'una pràctica en qüestió, el professor podrà demanar a l'alumne que li expliqui el desenvolupament de la mateixa, o la manera en la qual s'ha resolt un 
plànol.

Bibliografia

Bàsica

Digital Compositing for Film and Video, Steve Wright.

Complementària

www.nukepedia.com 
www.nukeros.com 
www.nukestation.com
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