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Resum 

 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat la realització de dues aplicacions independents entre elles 
la interacció de les quals és a temps real i a cos sencer. En una aplicació l’usuari se li dona la 
possibilitat de, mitjançant el seu propi cos, transformar gotes que cauen en forma de pluja 
virtual en diferents flocs de neu. En la segona aplicació l’usuari pot generar onades en una 
superfície “aquosa”. 

Les dues aplicacions s’han creat amb la finalitat que puguin ser instal·lades i exposades en el 
centre de visitants de l’Expo2008 a Saragossa. Aquest fet ha estat fonamental per la tria de la 
temàtica de les aplicacions. 

Per assolir aquest objectiu, des del punt de vista del projectista, diferents estudis s’han hagut de 
portar terme. S’han realitzat estudis per tal de saber el funcionament del sistema de càmeres i 
del seu calibratge i de com es capta la informació referent a l’usuari. Aquestes parts són 
fonamentals per tal de poder gestionar bé la interacció i, sense les quals, no seria possible el 
desenvolupament de les experiències. Un altre tipus d’estudi és el de la interacció, que és el que 
condueix l’eix principal del projecte, i el de la generació d’efectes visuals gràfics. 
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1. Introducció 

 

1.1 Experiències interactives a temps real i de cos sencer 
 

Les experiències desenvolupades en aquest projecte les podríem situar dins el marc 
“comunicació audiovisual digital interactiva generada en temps real”. És a dir, s’estableix una 
comunicació audiovisual amb l’usuari generada a partir d’un ordinador. Aquesta comunicació 
és interactiva, és a dir, existeix el procés d’acció-reacció per part del usuari i sistema; el sistema 
genera respostes a les accions que van realitzant els usuaris o usuàries. En aquest cas concret, la 
manera com els usuaris interactuen amb el sistema és mitjançant tot el seu propi cos. Una 
característica important és que són experiències on varies persones hi poden interactuar a la 
vegada.  

El fet que s’hagi citat que la comunicació és generada a temps real implica que les respostes del 
sistema es determinen i es produeixen en el moment en què els usuaris estan interaccionant. En 
aquest tipus d’experiències, les accions dels usuaris que han d’incidir sobre l’entorn i els 
objectes virtuals, són potencialment infinites. Degut a això, no ens movem dins d’un conjunt 
d’opcions fitades que puguem tenir predefinides i de les quals en puguem tenir preenregistrades 
les respostes. Així doncs, tota resposta del sistema a una acció de l’usuari ha de ser generada a 
l’instant que l’usuari la demana, és a dir, s’ha de generar en temps real. Els estats del sistema 
són múltiples degut a què es treballa amb moltes partícules i cada una evoluciona de diferent 
manera. 

 

1.2 Antecedents 
 

Anteriorment a aquestes aplicacions s’han desenvolupat d’altres que tenen una experiència 
d’usuari similar a les experiències desenvolupades en aquest projecte. 

 

 

Figura 1. Antecedents d’experiències interactives de temps real a cos sencer 

 

En aquestes experiències un usuari interactua amb una pantalla on apareixen uns certs estímuls 
generats a partir d’un ordinador. Les accions que realitzen els usuaris, que són captats 
mitjançant una càmera, influeixen en els efectes que apareixen per la pantalla.  

Aquestes dues experiències també estan instal·lades en el centre de visitants de l’Expo2008 de 
Saragossa. 
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1.3 Descripció de les aplicacions 
 

En aquest apartat es farà una breu descripció del que consisteixen les dues aplicacions.  

Abans d’aquesta descripció cal comentar alguns aspectes importants. La finalitat de les 
aplicacions és d’oci i el fet de ser accessibles per a qualsevol tipus d’usuari fa que es busqui la 
senzillesa en la comunicació per tal de què tothom entengui el comportament del sistema. 

 

1.3.1 Sistema de partícules [5] 

 

Les dues aplicacions estan basades en el que s’anomena “sistema de partícules”. Aquests 
sistemes s’utilitzen per descriure fenòmens: 

• Complexos. 

• Dinàmics. 

Els sistemes utilitzats consisteixen en un grup de partícules on cada una canvia dinàmicament 
en funció d’unes rutines establertes. Totes les partícules tenen els mateixos paràmetres de 
control i comportament. L’efecte desitjat (pluja i superfície “aquosa”) s’aconsegueix fent que 
l’evolució de cada una sigui una mica diferent de les altres. Un altre punt a destacar és que cada 
partícula es comporta com si estigués sola, és a dir, les interaccions entre elles no es tenen en 
consideració. 
 

1.3.2 Aplicació Pluja 
 

Aquesta aplicació consisteix en crear un efecte de pluja virtual on cada partícula és una gota. 
Cada gota inicia el seu recorregut en la part superior de la pantalla i a mesura que va caient va 
minvant la seva mida i va perdent opacitat. Quan aquesta és tocada per qualsevol part del cos 
d’una persona determinada, canvia el seu estat i passa a ser un floc de neu. Cada floc també pot 
ser transformat amb un altre tipus de floc. 

A continuació es pot veure les diferents tipus de representacions de les partícules de neu: 

 

         

         

Figura 2. Flocs de neu 

 

Quan un usuari comença a interactuar amb el sistema mitjançant una part del seu cos, per 
exemple la mà, aquesta se li assigna un floc de neu determinat, és a dir, tot el que va tocant amb 
aquesta part es transforma amb aquesta partícula de neu que se li ha assignat. Si un nou element 
entra a interactuar amb el sistema se li assigna una altre floc. 



Introducció 

 

11

Cada gota té un comportament diferent de les altres, les seves principals diferències són: 

• Decreixement de la mida. 

• Decreixement de la vida. 

• Velocitat de caiguda. 

Els flocs tenen un comportament diferent al de les gotes. Les principals diferències són: 

• Els flocs van rotant sobre si mateixos mentre cauen. La velocitat de rotació i la seva 
direcció s’escull aleatòriament. 

• La mida i la vida del floc no es veu disminuïda. La seva mida depèn directament de la 
mida de la gota.  

En la següent imatge es pot veure l’aplicació en execució en un instant de temps determinat on 
apareixen les gotes de pluja i unes quantes partícules de neu. 

 

 
Figura 3. Aplicació Pluja en execució 

 

1.3.3 Aplicació Onades 

 

Aquesta aplicació consisteix en crear un efecte “aquós” sobre el qual es poden generar onades. 
Quan un usuari toca un determinat punt de la pantalla es genera una onada circular en aquest 
mateix punt. 

Les diferents partícules del sistema estan situades en una posició fixa de la pantalla. En la 
següent imatge es pot veure clarament la seva distribució. Cal aclarir que en aquesta imatge 
totes les partícules se’ls hi ha assignat la mateixa mida per tal de poder veure clarament la seva 
distribució. 
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Figura 4. Aplicació Onades. Distribució de les partícules 

 

La principal diferència entre elles és la seva velocitat de creixement i decreixement de la mida.   
D’aquesta manera, com que cada partícula té una posició fixa i una velocitat de creixement i 
decreixement determinada, les partícules es superposen de diferent manera en cada zona de la 
pantalla produint l’efecte “aquós”.  

A continuació es pot veure un exemple de superposició fent augmentar la mida de dues 
partícules: 

 

       
Figura 5. Aplicació Onades. Superposició partícules. 

 

Si, tal com s’ha dit anteriorment, cada partícula de la figura 4 té una velocitat de creixement i 
decreixement aleatori s’obté l’efecte que es vol: 
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Figura 6. Aplicació Onades en execució 

 

L’efecte visual de la figura 6 no només s’aconsegueix fent decréixer i créixer les partícules, sinó 
que també se li aplica una transparència a cada una segons la seva mida. Si una partícula té la 
seva mida màxima és completament opaca, mentre que si està en la seva mida més petita és 
transparent. 

Un usuari, quan toca un determinat punt de la pantalla, es genera una onada circular que té com 
origen el mateix punt que l’usuari ha tocat. 

 

 
Figura 7. Aplicació Onades en execució amb una onada generada 

 

Per realitzar l’efecte de l’onada s’ha hagut de dissenyar un mètode, que s’explicarà més 
endavant, que fa que en el front de l’onada les textures tinguin la seva mida màxima. 
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1.4 Captar la informació de la càmera 
 

Les dues aplicacions tenen com a entrada les coordenades dels punts, on els usuaris estan 
interactuant, que s’extrauen de la càmera calibrada. 

Per explicar l’estratègia utilitzada per captar les coordenades dels punts cal tenir clar com 
funciona l’espectre electromagnètic.  

 

 
Figura 8. Espectre electromagnètic  [6] 

 

L’ull humà només pot veure una part molt petita de tota la gamma de radiació anomenada 
espectre electromagnètic. Per la captació de la informació es fa ús de filtres infraroigs col·locats 
a la càmera i de llums infraroges encarregades d’il·luminar l’espai on té lloc l’experiència. 

La utilització de llums infraroges és degut a què: 

• No es vol que la il·luminació afecti a la correcta visualització dels gràfics. Si l’espai 
s’il·luminés amb una llum dins del rang visible aquesta incidiria sobre la pantalla i faria 
que no es poguessin veure bé els elements projectats. La llum infraroja no afecte en 
aquest aspecte i per aquesta raó la seva utilització. 

• La càmera, amb filtre infraroig, pugui captar la informació. El fet de què la càmera 
tingui un filtre d’aquest tipus és perquè no es vol que influeixin les imatges projectades 
en el procés de captació de la informació. 

La càmera s’enfoca mirant la pantalla on es veuen les imatges projectades a través del projector, 
el qual està connectat a l’ordinador que rep els inputs de la càmera i genera els gràfics. En la 
següent figura es pot veure els diferents elements existents en l’experiència. 
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Figura 9. Elements que intervenen en l’experiència 

 

Per captar les coordenades on estan interactuant els usuaris es té en compte les ombres 
realitzades sobre la pantalla de projecció al tocar-la. Amb el següent esquema es pot veure més 
clarament els passos que es segueixen:  

 

 
Figura 10. Diagrama sobre la captació de la informació de la càmera 
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Les descripcions s’acompanyaran amb imatges d’un exemple concret.  

A la inicialització de la càmera, aquesta es guarda la primera imatge que capta, en la qual no 
hi ha cap tipus d’interacció (imatge de fons). 

 

 
Figura 11. Imatge de fons captada per la càmera 

 

• Imatge actual: Al principi de cada iteració es parteix de la imatge que capta en aquell 
moment la càmera. En la següent imatge es pot veure la interacció d’una mà i d’un 
objecte petit. 

 

 
Figura 12. Imatge captada per la càmera 

 

• Restar la imatge de fons a la imatge actual: Aquest segon pas de la iteració es resta la 
imatge de fons a la imatge actual per veure si hi ha algú interaccionant.  
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Figura 13. Imatge obtinguda restant la imatge de fons a la imatge actual 

 

• Filtrar imatge resultant del bloc anterior segons el valor d’un llindar: En aquest pas 
es filtra la imatge resultant segons el valor d’un llindar. La imatge que s’obté és binària 
i indica clarament les zones d’interacció i les zones de no interacció. Es pot observar 
que hi ha una petita zona sota la mà que s’ha descartat. 

 

 
Figura 14. Imatge obtinguda filtrant la resta de la imatge de fons a la imatge actual 

 

• Obtenció de les caixes contenidores de les zones d’interacció: S’obtenen les caixes 
contenidores de cada zona on algú està interaccionant. 

• Filtrar les caixes contenidores: Es descarten les caixes contenidores petites. Aquest 
pas es realitza perquè cal tenir en compte que hi pot haver soroll. 
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• Posicionar cada caixa a una coordenada: A cada caixa se li calcula una coordenada 
que indica la posició d’interacció. El criteri que s’ha acordat seguir és que el 
posicionament vertical de la coordenada sigui l’altura màxima de la caixa i el 
posicionament horitzontal sigui la mitjana aritmètica entre la posició mínima i màxima 
de la caixa en l’eix horitzontal. 

 

 
Figura 15. Posicionament de la caixa contenidora 

 

El resultat final de realitzar tots els passos anteriors: 

 

 
Figura 16. Finalització del procés de captació de la informació de la càmera 

 

La mà s’ha posicionat en la coordenada (458,149) i l’objecte situat a la dreta de la mà s’ha 
descartat per la seva mida. 

 

1.5 Disseny de la interfície [11] 
 

El disseny de la interfície és molt important en el disseny de la interacció persona ordinador. 
Les interfícies són les vies de comunicació bidireccionals, entre l’usuari i l’experiència 
d’interacció, que permeten percebre i decidir sobre l’aplicació. 

La interfície es divideix en tres parts essencials: 

• Interfícies físiques o interfícies hardware: Elements que actuen d’enllaç en l’exterior de 
la aplicació. 
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• Interfícies lògiques o interfícies software: Elements que actuen d’enllaç en l’interior de 
l’aplicació. 

• Mapatge: Aquesta part és la que enllaça la interfície física amb la lògica i descriu com 
es fa. 

 

1.5.1 Interfície física 

 

La connexió entre l’usuari i l’aplicació interactiva es realitza mitjançant la càmera i la pantalla, 
que són les dues interfícies físiques d’entrada. L’usuari toca la pantalla per generar ombres que 
són captades per la càmera. Les dues aplicacions fan ús de les dades obtingudes de la càmera 
per adaptar-les a les funcionalitats internes de les aplicacions.  

La pantalla és també una interfície física de sortida. És l’encarregada de traduir en imatges 
visuals el que està succeint a l’entorn virtual. Al tocar una zona de la pantalla podem veure en 
imatges quin canvi estem produint en les aplicacions, ja sigui generant una onada en aquest 
mateix lloc o canviant gotes per flocs de neu.  

 

1.5.2 Interfície lògica 

 

La interfície lògica, en totes dues aplicacions,  no proporciona una representació visual de cap 
element que actuï d’enllaç entre l’exterior i l’interior de l’aplicació. Encara que no hi hagi cap 
representació visual si que s’ha definit un punt de contacte o d’activació capaç de generar 
onades i transformar partícules de pluja en flocs de neu. Per posicionar aquest punt dins 
l’entorn, per tal de què hi produeixi algun efecte, es parteix de les coordenades de la càmera i 
se’ls hi aplica el mapatge definit en el punt 1.5.3.  

 

1.5.3  Mapatge 

 

El mapatge tradueix les dades (coordenades) captades per la càmera en coordenades 
corresponents a l’entorn virtual1, per tal de saber quines partícules de l’entorn estan sent 
afectades donats uns inputs de càmera.  

L’objectiu és que quan un usuari toqui una zona de la pantalla, en una aplicació es converteixin 
les gotes de pluja que passen per aquesta zona en flocs de neu i amb l’altre aplicació, es generin 
onades en aquest lloc. 

La càmera capta amb una resolució de 640x480 píxels. Això implica que com a entrada al 
sistema hi ha dues coordenades on la referent a l’eix horitzontal té un rang de [0,639] i la 
vertical de [0,479]. Per generalitzar els càlculs la resolució de la càmera s’escriurà: 
resolució_càmera_x i resolució_càmera_y. 

L’entorn virtual és un espai de dues dimensions on la coordenada horitzontal té un rang de 
[0,800] i la coordenada vertical de [0,600]. Per generalitzar els càlculs s’escriurà les dimensions 
de la següent manera: dist_entorn_x i dist_entorn_y. 

Per saber, donada una coordenada de càmera, quina correspon en el entorn virtual, s’ha de tenir 
en compte l’origen de coordenades de la càmera i de l’entorn. 

                                                           
1 L’entorn virtual és el que es projecte sobre la superfície d’interacció. 
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Figura 17. Origen de coordenades de càmera i de l’entorn virtual 

 

S’ha considerat en la figura 17 que la superfície de l’entorn és més petit que la superfície que 
capta la càmera. S’ha realitzat d’aquesta manera per tal de generalitzar els càlculs.  

Una observació important és que si la superfície de la càmera fos més petita que la superfície 
del món (entorn), l’aplicació no podria funcionar correctament ja que hi hauria zones de la 
pantalla on no hi podria haver cap tipus d’interacció. 

Analitzem com obtenir la coordenada corresponent de l’entorn a partir d’una coordenada de 
càmera. 

 

 
Figura 18. Coordenades de càmera i coordenades de l’entorn virtual 

 

Consideracions prèvies abans de realitzar els càlculs: 

• En la figura 17 l’origen de coordenades de la càmera està posicionat de diferent manera 
que en la figura 18. S’ha considerat que en aquesta última figura s’ha realitzat un canvi 
de coordenades per tal de simplificar el dibuix. 

• Com a input del sistema tenim la coordenada (xc,yc) de la càmera i l’objectiu és 
transformar aquesta coordenada a la seva corresponent en el sistema de món (xe,ye). 

• Els càlculs es realitzaran basant-se amb distàncies.  
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• Existeix un factor d’escala mitjançant el qual es pot saber donada una distància 
mesurada amb el sistema de càmera, quin és la distància corresponent en el sistema de 
món. 

• Abans de realitzar la transformació de coordenades a un sistema a l’altre s’ha de saber 
quan valen (dx,dy) i el factor d’escala tant en l’eix horitzontal com el vertical.  Per saber 
aquestes dades s’ha desenvolupat un petit programa mitjançant el qual quan es toca un 
punt de la pantalla s’obté la coordenada de càmera corresponent aquest punt. Els punts 
interessants són: 

o L’origen de coordenades de l’entorn. La coordenada obtinguda de la càmera 
corresponent aquest punt és directament (dx,dy). 

o Un altre punt de la pantalla qualsevol. Per exemple: (dist_entorn_x, 
dist_entorn_y). La coordenada obtinguda de la càmera corresponent aquest punt 
és (xc’,yc’). 

• La distància mesurada amb el sistema de la càmera entre l’origen de coordenades de la 
càmera i l’origen de coordenades de l’entorn és: 

o dx: distància horitzontal. 

o dy: distància vertical. 

• Els valors de les distàncies del punt anterior mesurades amb el sistema de món són: 

o 
dxxc

xentorndistdxdxp
−

=
'

__*  

o 
dyyc

yentorndistdydyp
−

=
'

__*  

Conversió d’una coordenada de càmera (xc,yc) a una coordenada de món (xe,ye): 

 

1. xcxcàmeraresolucióxc −= __  

ycycàmeraresolucióyc −= __  

2. 
dxxc

xentorndistxcxc
−

=
'

__*2  

dyyc
yentorndistycyc

−
=

'
__*2  

3. dxpxcxp −= 2  

dypycyp −= 2  

 

1. Es canvia l’origen de coordenades de la càmera a l’origen marcat a la figura 18. 

2. La coordenada (xc,yc) indica la seva distància (distància eix horitzontal, distància 
eix vertical) amb l’origen de coordenades de la càmera. Si es vol calcular quins 
valors prenen aquestes distàncies utilitzant el sistema de món s’ha de realitzar un 
escalat. Un cop escalat s’obtenen els valors (xc2,yc2). 

3. En aquest punt se li resten a les distàncies xc2 i yc2 les distàncies dxp i dyp 
respectivament. Aquestes dues distàncies són les distàncies horitzontal i vertical 
entre els dos orígens mesurades utilitzant el sistema de món. 
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1.6  Metodologia 
 

Els models de desenvolupament utilitzats són: 

• Evolutiu pel desenvolupament del sistema gràfic2. 

• Basat en la reutilització pel desenvolupament del sistema de captació de la informació. 

 

1.6.1 Model evolutiu 

 

Les activitats dutes a terme en aquest model: 

• Especificació. 

• Desenvolupament. 

• Validació. 

L’especificació és l’activitat on s’estableix què ha de fer el sistema i les restriccions de 
desenvolupament. 

El desenvolupament és la producció del software en sí. 

La validació és la comprovació de que el software és el que es vol. 

En aquest model, aquestes tres activitats estan entrellaçades. 

Es va escollir el model evolutiu perquè es va preveure que en el desenvolupament de les 
aplicacions es crearien diferents versions intermèdies, ja sigui degut al retoc de certs paràmetres 
del sistema (velocitat mínima i màxima de les gotes, número de gotes, etc.), realització de 
proves com la de crear diferents maneres de generar onades, etc. (veure els apartats 7.2.1 i 
7.2.2).  

 

 
Figura 19. Model evolutiu 

 

Podem observar que la versió final no sorgeix de cop una vegada finalitzat el desenvolupament, 
sinó que sorgeix a partir d’una evolució de versions intermèdies. 
                                                           
2 El sistema gràfic és el que s’encarrega de generar els efectes visuals. 
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Dels diferents tipus de desenvolupaments evolutius existents3 el que s’utilitza és el 
desenvolupament exploratiu, l’objectiu del qual és desenvolupar un sistema a partir d’una 
breu especificació inicial.   

També es va considerar que la millor manera de treballar era anar desenvolupant aspectes del 
sistema gràfic en cada una de les aplicacions de manera incremental. Aquesta manera de 
treballar es basa en què no es produeix tot el software de cop, sinó que es basa en petites 
entregues on cada nova entrega hi ha un increment de funcionalitat. Per tant, cada versió 
intermèdia del procés evolutiu (veure figura 19) pot ser tant un increment de funcionalitat com 
una variació d’un increment no validat. 

En conclusió, la manera de treballar és la següent: 

1. Es parteix d’una especificació inicial on s’indica què ha de fer l’aplicació de manera 
general. 

2. D’aquesta especificació es realitza una versió inicial, un petit prototipus. Si es valida es 
passa al punt 3. 

3. D’aquesta especificació s’identifiquen petits increments i s’identifiquen els més 
importants. 

4. Es desenvolupa l’increment que es considera més important. En aquest es poden crear 
versions intermèdies. 

5. S’avalua la versió o versions intermèdies integrant-la amb el sistema que s’ha 
desenvolupat anteriorment i es determina si es valida alguna versió o es modifiquen 
alguns aspectes desenvolupats. 

6. S’itera tornant al punt 4 escollint un altre increment. Es finalitza quan s’han validat tots 
els increments i es valida el sistema amb tots els increments integrats. 

 

1.6.2 Model basat en la reutilització 

 

Els components que es reutilitzen són els de la captura de la informació exterior, és a dir, els 
components associats a la càmera per captar quins moviments realitzen els usuaris/es sobre la 
pantalla de projecció. 

Aquest model es basa en: 

• Analitzar els components existents. 

• Desenvolupament i integració. 

La primera part consisteix en analitzar els components existents, és a dir, estudiar el que s’ha fet 
i com s’utilitza.  

Finalment s’adapten els components existents a les especificacions de cada aplicació i 
s’integren en el sistema gràfic generant l’aplicació interactiva completa. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tipus de desenvolupaments evolutius: “Desenvolupament exploratiu” i “Prototipatge d’utilitzar i tirar” 
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1.7 Planificació 
 

1.7.1 Planificació inicial 

 

Primer de tot s’ha realitzat una planificació inicial, identificant les diferents tasques i activitats i 
la seva duració estimada. La planificació inicial s’ha realitzat per tal de saber durant tot el 
desenvolupament del projecte en quin punt s’està i per tenir una visió global d’aquest, fet que 
ajuda a un correcte desenvolupament i per poder acabar el projecte dins del termini marcat. 

En la planificació inicial s’ha de destacar en primer lloc el solapament entre les fases de disseny 
i de construcció. Aquest solapament és degut al model de desenvolupament evolutiu. Just abans 
del solapament hi ha uns dies on es dissenya l’aplicació a un primer nivell. Un cop dissenyada 
l’aplicació de manera general s’entra a la fase de solapament on es comença a implementar les 
classes, mètodes i funcions. Tal com s’ha comentat en l’apartat de metodologia pot haver canvis 
com per exemple en el disseny de les textures, en la manera com es generen les onades, etc. 

Un altre fet a destacar és l’optimització que s’ha volgut portar a terme per complir la data 
d’entrega. Aquesta optimització comporta, per exemple, que també hi hagi solapament en 
algunes fases entre les dues aplicacions.  

La càrrega del projecte es divideix en dos períodes separats. El primer comença el 30-06-2006 
fins el 08-01-2007 que és on es realitza la part del projecte corresponent a la especificació, 
disseny i construcció de les aplicacions; el segon comença el 26-03-2007 i finalitza el 15-06-
2007 on s’acaba d’escriure la memòria i es prepara la presentació. 

 

1.7.2 Planificació final 

 

La planificació realitzada a primera instància no es va poder portar a terme al cent per cent 
degut a varis factors que no es varen tenir en compte al moment de la planificació inicial. 

• Duració d’algunes activitats. 

• Realització de canvis de requeriments d’última hora. Concretament en l’aplicació Pluja, 
un cop acceptada l’aplicació i la posterior integració amb el sistema de càmeres, es va 
creure convenient de canviar alguns requeriments funcionals. Aquest fet va comportar 
que la finalització d’aquesta aplicació no acabés dins la data prevista. 

• Optimització de l’aplicació Pluja perquè es pogués executar en plenes condicions en 
l’ordinador que l’ha de fer funcionar en el centre de visitants de l’Expo2008 de 
Saragossa.  
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Figura 20. Diagrama de Gantt corresponent a la planificació inicial 



Introducció 

 

27

 



Introducció 

 

28

 
Figura 21. Diagrama de Gantt corresponent a la planificació final 
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2. Requeriments 

 

2.1 Requeriments funcionals generals 
 

1. Interacció via tàctil. 

2. Interacció multiusuari. 

 

1. L’usuari ha de poder interaccionar amb els sistema mitjançant el seu propi cos tocant la 
pantalla d’interacció. 

2. El sistema ha de permetre la interacció de múltiples usuaris a la vegada amb un màxim 
de deu. 

 

2.2 Requeriments funcionals específics aplicació Pluja 
 

1. Generar efecte de pluja. 

2. Transformar gotes de pluja en flocs de neu. 

3. Transformar flocs de neu en altres flocs de neu. 

4. Proporcionar varis flocs de neu. 

5. Assignar un floc de neu a cada element d’interacció. 

6. Proporcionar comportaments diferents a cada gota o floc de neu. 

 

1. El sistema ha de generar un efecte visual gràfic on es vegin gotes caient simulant pluja.  

2. L’usuari ha de poder transformar les gotes que cauen en flocs de neu mitjançant la 
interacció via tàctil amb el sistema. Les gotes que s’han de transformar són les que estan 
en contacte amb la part del cos de l’usuari. 

3. L’usuari ha de poder transformar flocs de neu en altres flocs de neu mitjançant la 
interacció via tàctil amb el sistema. Els flocs de neu que s’han de transformar són els 
que estan en contacte amb la part del cos de l’usuari. 

4. El sistema ha de proporcionar varis tipus de flocs de neu per poder transformar les 
partícules.  

5. El sistema ha d’assignar un determinat floc de neu a cada element nou que entri a 
interaccionar amb el sistema. Totes les partícules transformades mitjançant aquest s’han 
de transformar amb el floc de neu que se li ha assignat. 

6. El sistema ha de proporcionar un comportament diferent a cada gota i floc de neu, ja 
sigui mitjançant la seva velocitat, mida, velocitat de rotació, etc. 
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2.3 Requeriments funcionals específics aplicació Onades 
 

1. Generar superfície “aquosa”4. 

2. Generar onades. 

3. Generar onades successives. 

 

1. El sistema ha de generar una superfície “aquosa” en tota la superfície de l’entorn 
virtual. 

2. L’usuari ha de poder generar una onada circular en el punt on vulgui. Aquest punt es 
determina mitjançant la interacció d’una part del seu cos sobre aquest punt. 

3. L’usuari ha de poder generar onades successives mantenint la part del cos en contacte 
amb la pantalla. 

 

2.4 Requeriments no funcionals 
 

2.4.1 De producte 

 

1. Usabilitat. 

2. Eficiència. 

3. Confiabilitat. 

 

1. Les dues aplicacions han de ser senzilles d’utilitzar. Qualsevol tipus d’usuari ha de ser 
capaç de saber el seu funcionament en menys de 2 minuts. 

2. La resposta del sistema en qualsevol tipus d’interacció ha de ser immediata, és a dir, en 
el moment en què l’usuari interactuï, el sistema ha de generar la resposta escaient. 

3. El sistema ha de poder estar en funcionament ininterrompudament durant un mínim 
d’un dia. 

 

2.4.2 Organitzatius 

 

1. Entregables. 

2. Implementació. 

 

1. Terminis d’entrega: 22 desembre del 2006. 

2. Les aplicacions s’han d’executar en el sistema operatiu Microsoft Windows XP 
Profesional. 

L’ordinador en què han de funcionar les aplicacions té les següents característiques: 

Tarja gràfica: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache (TM). 

Processador Intel Pentium IV a 3.00 GHz 
                                                           
4 S’entén com superfície “aquosa” com una superfície on hi ha partícules no estàtiques d’un cert moviment aleatori. 
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Mèmoria RAM: 2 GB. 

El llenguatge de programació amb el qual s’han d’implementar les aplicacions: C++. 

La llibreria gràfica que s’ha d’utilitzar: OpenGL. 

La llibreria per gestionar els inputs de la càmera que s’ha d’utilitzar: OpenCV. 

 

2.4.3 Externs 

 

1. Interoperabilitat. 

 

1. El sistema gràfic ha d’interactuar amb un sistema de càmeres existent. 
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3. Disseny i implementació 

 

3.1 Aplicació Pluja 
 

3.1.1 Diagrama estàtic de classes 

 

 
Figura 22. Diagrama estàtic de classes de l’aplicació Pluja 
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3.1.2 Classes i mètodes 

 

• AppInterface: És el punt de connexió entre l’usuari i  el sistema que gestiona la part 
gràfica. S’obtenen les coordenades d’interacció a través de l’instància “User” per tal 
d’actualitzar l’instància “Rain” a partir d’aquestes. 

• User: És la classe que representa els usuaris que estan interaccionant amb el sistema. 
L’objectiu d’aquesta és poder comunicar a l’instància “Rain” les coordenades de 
càmera on els diferents usuaris estan interaccionant. Per tal de disminuir la complexitat 
tant de la figura 22 com de la 23 s’ha considerat no especificar els atributs.  

 

 
Figura 23. Classe “User” de l’aplicació Pluja 

 

o User(): Constructor de la classe. 

o destroy(): Destructor. Allibera memòria. 

o getCoordinates(): Retorna les coordenades de les zones on els usuaris han 
interaccionat. 

o init(): Inicialitza la càmera per tal de poder captar la informació correctament. 

o update(): Actualitza les coordenades de les zones d’interacció.  

• Rain: És la classe controladora, és a dir, la que gestiona els diferents esdeveniments del 
sistema. També és la classe que rep tots els esdeveniments exteriors, en aquest cas els 
produïts pels usuaris. 

 

 
Figura 24. Classe “Rain” de l’aplicació Pluja 

 

o Rain(): Constructor de la classe. 

o init(images:char**):  

 Inicialitza els gestors de textures. 

 Inicialitza el sistema de partícules a partir del gestors de partícules. 

 Inicialitza el gestor dels inputs. 

o paint(): Es pinten totes les partícules a partir del gestor de partícules. 

o update(input:int*): Actualització de: 

 El gestor dels inputs a partir de les dades que provenen de la classe 
Usuari. 
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 El sistema de partícules. 

• TextureManager: Classe abstracta dissenyada per poder gestionar totes les textures del 
sistema. En aquesta classe és on s’emmagatzemen les textures de cada floc de neu i la 
de la gota. 

 

 
Figura 25. Classe “TextureManager” de l’aplicació Pluja 

 

o init(): Inicialitza el gestor de textures. 

o textureLoader(images:char**): Es carreguen totes les textures que es faran 
servir en el sistema. 

o texturize(): Mètode virtual pur que haurà de ser implementat per les classes 
derivades. 

• DropTextureManager: Gestor de la textura associada a les partícules quan són gotes. 
És important destacar l’atribut estàtic. Aquest és una instància de la pròpia classe, la 
qual s’hi pot accedir mitjançant el mètode getInstance(). No té un constructor públic, 
sinó privat; això comporta que en tot el sistema només hi pot haver un gestor d’aquest 
tipus. 

 

 
Figura 26. Classe “DropTextureManager” de l’aplicació Pluja 

 

o DropTextureManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 

o setReference(ParticleManager&): Obté una referència del gestor de 
partícules per tal de gestionar les textures de les gotes. 

o texturize(): Comunica al gestor de partícules quina textura se’ls hi associa a les 
partícules quan estan en estat de gota. 

• SnowTextureManager: Gestor de les textures associades a les partícules quan són 
flocs de neu. Aquesta classe és semblant a l’anterior en el sentit que només hi pot haver 
una instància d’aquesta classe en tot el sistema. No obstant, aquesta és una mica més 
complexa perquè ha de treballar amb varies textures. 
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Figura 27. Classe “SnowTextureManager” de l’aplicació Pluja 

 

o SnowTextureManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 

o setReference(UserInputManager&): Obté una referència del gestor de inputs 
per tal de què pugui gestionar les textures que se’ls associa a cada nou input. 

o texturize(): Comunica al gestor de inputs quina és la textura que se li associa a 
cada “nova entrada”5 detectada.  

En aquesta aplicació s’han dissenyat deu textures diferents corresponent a varis 
flocs de neu i s’han emmagatzemat en un array. Per gestionar quina textura se li 
associa a cada “nova entrada” s’utilitza l’atribut estàtic “_indexTexture”. 

• Notifier: Aquesta classe s’ha creat amb la finalitat de què les seves subclasses puguin 
notificar esdeveniments a altres classes receptores. En el cas que ens ocupa hi ha una 
classe notificadora, “UserInputManager”, que  notifica quins són els inputs i quina 
textura està associat a cada un al gestor de partícules per tal de què aquest sàpiga quines 
partícules ha de transformar i amb qui tipus de floc. 

 

 
Figura 28. Classe “Notifier” de l’aplicació Pluja 

 

o addReceptor(ReceptorNotifier&): Obté una referència d’un receptor de les 
notificacions. En aquesta aplicació només hi ha un receptor que és el gestor de 
partícules. 

o notifyTouch(): Notifica als receptors (en aquest cas només al gestor de 
partícules) quines són les posicions de cada input i quina textura està associada 
a cada un. 

• UserInputManager: S’encarrega de gestionar les entrades produïdes pels usuaris. Per 
realitzar aquesta tasca utilitza unes estructures de dades “Touch” les quals 
emmagatzemen informació sobre cada input: posició, textura associada, etc. És 
important esmentar que aquestes estructures no es creen cada cop que hi ha una nova 
interacció, sinó que estan creades des d’un principi per tal d’evitar el cost 
computacional que representaria el fet d’anar fent news i deletes. El número 
d’estructures creades indica el número d’entrades que pot gestionar el sistema a la 
vegada. Un altre aspecte a destacar és que només hi pot haver una instància d’aquesta 
classe en tot el sistema. 

Si s’observa amb detall les estructures “Touch” es pot veure que, a part 
d’emmagatzemar dades referent a la posició i a la textura associada, cada una conté 

                                                           
5 Una entrada fa referència a una interacció per part d’un usuari. Una entrada es pot catalogar com a “nova entrada” o com a 
“entrada actualitzada”. Una “entrada actualitzada” és quan aquesta ja existia en la iteració anterior i una “nova entrada” és quan no 
existia. Només se li assignen textures a les “noves entrades”. 
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informació sobre si està activa, actualitzada o si és una estructura nova. Per explicar els 
darrers conceptes és millor fer-ho amb un exemple concret. 

Suposem que no hi ha ningú interaccionant amb el sistema. En un moment determinat 
algú posa la mà en una zona de la pantalla i produeix un input. En aquest moment 
s’activa una estructura “Touch” (s’escull una estructura desactivada) i se li indica que és 
una estructura nova. El fet de què sigui una estructura nova serveix per saber si se li ha 
d’assignar una textura o no. El següent cop que s’actualitzen les dades, si la mà continua 
sobre la pantalla, no s’activa cap estructura per l’input corresponent a aquesta mà, sinó 
que s’actualitza la posició d’aquella que treballa sobre aquesta entrada. En el moment 
que es deixa d’interaccionar l’estructura es desactiva. 

  

 
Figura 29. Classe “UserInputManager” de l’aplicació Pluja 

 

o UserInputManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 

o init(): Inicialitza les estructures “Touch”. 

o notifyTouch(): Mètode implementat de la classe “Notifier” encarregat de 
realitzar les notificacions al gestor de partícules. 

o update(int*): Actualitza les estructures segons les entrades realitzades pels 
usuaris. Per cada coordenada: 

 Se li aplica el mapatge per tal d’obtenir les coordenades corresponents 
de món. 

 Es mira si la coordenada fa referència a una interacció nova o a una que 
ja existent. És a dir, es comprova si s’ha d’activar un “Touch” o 
simplement actualitzar la posició d’un ja activat. Per determinar-ho es 
calculen les distàncies entre aquesta coordenada amb cada coordenada 
de les diferents estructures “Touch”. 

 Es desactiven aquelles estructures no actualitzades. 

o updateTextureTouch(GLuint): Assigna una textura a un “Touch” que s’ha 
acabat d’activar. 

• ReceptorNotifier: Aquesta classe abstracta s’ha creat amb la finalitat de què les seves 
subclasses puguin rebre notificacions d’una classe notificadora. En aquest cas concret 
s’ha creat perquè es pugui notificar les coordenades dels diferents inputs amb la seva 
textura associada al gestor de partícules i, així, aquest pugui actualitzar les partícules 
correctament. 

 

 
Figura 30. Classe “ReceptorNotifier” de l’aplicació Pluja 
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o reciveNotificationTouch(int,int,GLuint): Aquest mètode haurà de ser 
implementat per cada una de les subcasses de “ReceptorNotifier”. 

• ParticleManager: És una de les classes més importants degut a què és l’encarregada de 
gestionar totes les partícules del sistema: inicialitzar-les, actualitzar-les, regenerar-les, 
etc. Cada partícula s’encapsula dins d’una estructura “Particle” que conté les següents 
dades:  

o angle: Angle de rotació de la partícula quan és un floc de neu. 

o decrementSize: Decreixement de la mida quan la partícula és una gota. 

o fade: Decreixement de la vida quan la partícula és una gota.  

o idTextureDrop: Textura de la partícula quan és una gota. 

o idTexturaSnowFlake: Textura de la partícula quan és un floc de neu. 

o isSnowFlake: Indica si la partícula és un floc de neu. 

o life: Vida de la partícula. Quan es representa una partícula aquesta dada indica 
el grau de transparència que té. A menys vida més transparència. 

o position: Posició de la partícula. 

o rotation: Increment de l’angle de rotació quan la partícula és un floc de neu. 

o size: Mida de la partícula. 

o velocityDrop: Velocitat de la partícula quan és una gota. 

o velocitySnowFlake: Velocitat de la partícula quan és un floc de neu. 

Es pot observar que una estructura concreta conté la informació de la partícula quan és 
gota i quan és floc de neu. El criteri de decisió que ha portat a què una partícula estigui 
en una estructura i no a una classe ha estat per motius d’eficiència. 

En el sistema només hi pot haver un gestor de partícules. 

 

 
Figura 31. Classe “ParticleManager” de l’aplicació Pluja 



Disseny i implementació 

 

39

o ParticleManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 

o init(): Inicialitza totes les partícules. Per cada partícula: 

 S’inicialitza com a gota. 

 La posició és aleatòria respecte l’eix ‘x’ i el valor màxim respecte l’eix 
‘y’. 

 Mida aleatòria. 

 Vida màxima. 

 Decrement de la vida aleatori. 

 Decrement de la mida aleatori. 

 Velocitat de la partícula aleatòria en el estat de gota. 

 Velocitat de la partícula aleatòria en el estat de floc.  

 Angle de rotació zero. 

 Increment de l’angle aleatori. 

La inicialització aleatòria, per cada cas, sempre està dins d’uns marges 
concrets. 

o initTexturesParticles(GLuint): Inicialitza la textura de totes les partícules en 
el seu estat inicial (gota). 

o  isDead(int): Comprova si una partícula concreta (identificada per l’índex que 
rep el mètode com a paràmetre) s’ha de reinicialitzar. Es reinicia si es compleix 
algun de les següents condicions: 

 La partícula ha arribat al límit inferior de la pantalla. 

 Se li ha acabat el temps de vida. 

 La mida de la partícula és inferior o igual a zero. 

o paint(): Mètode per pintar totes les partícules amb la seva mida, vida, textura, 
etc. 

o reciveNotificationTouch(int,int,GLuint): Rep com a entrada la coordenada de 
pantalla d’un input i la seva textura associada. S’actualitzen les textures de les 
partícules afectades. Per determinar-ho: 

 Es calcula una circumferència que està centrada a la posició de l’input i 
que té un radi predefinit pel sistema.  

 S’avalua si la partícula està situada dintre d’aquesta circumferència. En 
cas afirmatiu indica que la partícula està afectada per aquesta entrada. 

o  respawn(int): Es reinicia la partícula identificada per l’índex que rep el 
mètode com a paràmetre. 

o update(): S’actualitzen les partícules. Es calcula la nova posició segons la 
velocitat. Altres paràmetres que es recalculen: 

 Si és un floc de neu es calcula el nou angle de rotació. 

 Si és una gota es calcula el que li queda de vida i la nova mida. 

• Math: Representa un conjunt de funcions matemàtiques. 
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Figura 32. Paquet “Math” 

 

o getSinus(angle): Retorna el sinus d’un angle donat. 

o getCosinus(angle): Retorna el cosinus d’un angle donat. 

o random(min,max): Retorna un número aleatori que està dintre el rang 
[min,max]. 

A l’iniciar l’aplicació es precalculen els valors del sinus i cosinus de cada angle, de 
valor enter, comprés entre 0 i 360 graus.  

• Vector2D: En el diagrama de classes es pot observar que alguns atributs són de tipus 
VECTOR2D. És una classe on té dos atributs (x,y) i permet realitzar les operacions de 
suma, resta, assignació, etc. entre vectors. 

 

3.1.3 Patrons 

 

En el disseny de l’aplicació s’han utilitzat una sèrie de patrons Gof6: 

• Singleton: L’objectiu d’aquest patró és assegurar que una classe tingui només una sola 
instància. En el sistema han estat les diferents classes managers que s’han dissenyat 
utilitzant aquest patró: 

o DropTextureManager. 

o SnowTextureManager. 

o UserInputManager. 

o ParticleManager. 

• Façade: El sistema que gestiona els gràfics s’ha definit com un subsistema complex. 
S’ha definit un punt d’entrada d’aquest subsistema que és a través de la classe “Rain”, 
que justament és la classe controller del subsistema, és a dir, la que gestiona els 
esdeveniments. 

• Observer: Aquest patró es fa servir amb el motiu de què quan la instància 
“UserInputManager” canvia el seu estat, els objectes que depenen d’aquest, en aquest 
cas concret “ParticleManager”, siguin notificats i canviïn el seu estat. 

 

 
Figura 33. Patró “Observer” de l’aplicació Pluja 

                                                           
6 Els patrons Gof (Gang of Four) s’adrecen a problemes que planteja el disseny orientat a objectes. 



Disseny i implementació 

 

41

3.1.4 Convertir partícules en flocs de neu 

 

 
Figura 34. Diagrama de seqüència: convertir partícules en flocs de neu 

 

3.1.5 Textures 

 

Analitzem les textures creades per aquesta aplicació i que estan controlades pels diferents 
gestors de textures. 

El “DropTextureManager” gestiona una sola textura: 

 

 
Figura 35. Textura d’una gota de l’aplicació Pluja 

 

El “SnowTextureManager” gestiona les textures de la figura 2.  

És important destacar dos aspectes que s’apliquen tant a les textures de la figura 2 com la de la 
figura 35.  

• El mode de color de les textures és nivell de gris (R = G = B). 

• El valor alpha d’un determinat píxel d’una textura és igual al valor del nivell de gris del 
mateix píxel.  
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D’aquesta manera els píxels més negres de les textures són més transparents que els píxels més 
blancs. 

 

3.2 Aplicació Onades 
 

3.2.1 Diagrama estàtic de classes 

 

 
Figura 36. Diagrama estàtic de classes de l’aplicació Onades 
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3.2.2 Classes i mètodes 

 

• AppInterface: És el punt de connexió entre l’usuari i  el sistema que gestiona la part 
gràfica. S’obtenen les coordenades d’interacció a través de l’instància “User” per tal 
d’actualitzar l’instància “Ocean” a partir d’aquestes. 

• User: És la classe que representa els usuaris que estan interaccionant amb el sistema. 
L’objectiu d’aquesta és poder comunicar a l’instància “Ocean” les coordenades de 
càmera on els diferents usuaris estan interaccionant.  

 

 
Figura 37. Classe ‘Usuari’ de l’aplicació Onades 

 

o User(): Constructor de la classe. 

o destroy(): Destructor. Allibera memòria. 

o getCoordinates(): Retorna les coordenades de les zones on els usuaris estan 
interaccionat. 

o init(): Inicialitza la càmera per tal de poder captar la informació correctament. 

o update(): Actualitza les coordenades de les zones d’interacció.  

• Ocean: Al igual que la classe “Rain” en l’aplicació Pluja, aquesta classe és la classe 
controladora, és a dir, la que gestiona els diferents esdeveniments del sistema. També és 
la classe que rep tots els esdeveniments exteriors, en aquest cas els produïts pels 
usuaris. Conté, a més a més, els diferents objectes gràfics que són els que es visualitzen 
per la pantalla i donen forma a la superfície “aquosa”. Els diferents objectes estan 
emmagatzemats en una matriu i s’identifiquen per la seva posició dins d’aquesta.  

 

 
Figura 38. Classe “Ocean” de l’aplicació Onades 

 

o Ocean(): Constructor de la classe. 

o init(char*): Inicialitza: 

 El gestor de textures. 

 El gestor d’onades. 

 El gestor d’inputs. 

 Posiciona tots els objectes gràfics a una posició de pantalla, tal com es 
mostra en la figura 4. 

o display(): Recórrer tots els objectes gràfics per renderitzar-los. 
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o update(int*): Actualitza: 

 El gestor d’inputs a partir de les dades que provenen de la classe 
“User”. 

 Els diferents objectes gràfics. 

• TextureManager: Classe abstracta dissenyada per la gestió de les textures del sistema. 

  

 
Figura 39. Classe “TextureManager” de l’aplicació Onades 

 

o init(): Inicialitza el gestor de textures. 

o texturize(int, int): Mètode virtual pur que ha de ser implementat per les classes 
derivades. 

o textureLoader(char*): Es carrega la textura. 

• ConcreteTextureManager: Gestor de la textura associada als objectes gràfics del 
sistema. Al igual que tots els gestors només hi pot haver una instància d’aquesta classe. 

 

 
Figura 40. Classe “ConcreteTextureManager” de l’aplicació Onades 

 

o ConcreteTextureManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 

o setReference(GraphicalObject&, int, int): Obté una referència d’un objecte 
gràfic que està a la posició determinada pels dos valors enters que rep el mètode 
com a paràmetres. Aquests dos marquen la seva posició dins la matriu on estan 
emmagatzemats els diferents objectes. 

o texturize(int, int): Comunica a l’objecte gràfic que està a la posició que marca 
els dos valors que rep el mètode com a paràmetre la textura que té associada. En 
aquesta aplicació, com que només hi ha una textura, aquest mètode es crida un 
sol cop per cada una de les partícules. 

• UserInputManager: Classe similar al de l’aplicació Pluja. S’encarrega de gestionar les 
entrades produïdes pels usuaris. Per realitzar aquesta tasca utilitza unes estructures de 
dades “Touch” les quals emmagatzemen informació sobre cada input: 

o Posició. 

o Indicació si està activa, és a dir, si està treballant amb algun input. 

o Indicació si està actualitzada. Si una estructura està activa però no s’actualitza, 
aleshores es desactiva. 
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o El temps que porta activa. Aquesta dada serveix a la hora de generar onades 
successives. Quan un usuari manté la mà sobre la pantalla, va generant onades. 
No obstant, hi ha un temps de retard entre dues onades consecutives. 

Exemple: 

Retard entre onades: 2 seg. (paràmetre que es configura abans d’iniciar 
l’aplicació). 

L’usuari toca la pantalla amb la mà. Aleshores s’activa una estructura i es 
genera una onada en aquest mateix instant. 

Cada onada que genera aquesta mà, la genera al cap de dos segons d’haver 
generat l’última. 

 

 
Figura 41. Aplicació Onades en execució amb onades generades 

successivament 

 

 
Figura 42. Classe “UserInputManager” de l’aplicació Onades 

 

o UserInputManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 
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o init(): Inicialitza les estructures “Touch”. 

o update(int*,int*): Actualitza les estructures segons el que estan realitzant els 
usuaris. Per cada coordenada que es rep de la classe “User”: 

 Se li aplica el mapatge per tal d’obtenir les coordenades corresponents 
de l’entorn. 

 Es mira si la coordenada fa referència a una interacció nova o a una ja 
existent. És a dir, es comprova si s’ha d’activar un “Touch” o 
simplement actualitzar la posició d’un ja activat. Per determinar-ho es 
calculen les distàncies entre aquesta coordenada amb cada coordenada 
de les diferents estructures “Touch”. 

 Es desactiven aquelles estructures no actualitzades. 

Finalment es guarda amb un array (output) les coordenades on s’han de generar 
onades en aquest instant. En aquest array hi han les coordenades de les 
estructures: 

 Que s’acaben d’activar. 

 Estructures que ja estaven activades però el temps que fa des de 
l’última onada generada per aquesta estructura és més gran que el 
retard entre onades establert. 

• Notifier: Aquesta classe s’ha creat amb la finalitat de què les seves subclasses puguin 
notificar esdeveniments a altres classes receptores. En el cas que ens ocupa hi ha una 
classe notificadora, “waveManager”, que  notifica als diferents objectes gràfics quan 
s’han d’activar. 

 

 
Figura 43. Classe “Notifier” de l’aplicació Onades 

 

o addReceptor(ReceptorNotifier&, int, int): Obté la referència d’un receptor, 
que està a la posició determinada pels dos valors enters que rep el mètode com 
a paràmetres, de les notificacions. 

o notifyActivation(int, int): Notifica al receptor, que està a la posició 
determinada pels dos valors enters que rep el mètode com a paràmetres, la seva 
activació. 

• ReceptorNotifier: Aquesta classe abstracta s’ha creat amb la finalitat de què les seves 
subclasses puguin rebre notificacions d’una classe notificadora. En aquest cas concret 
s’ha creat perquè les diferents instàncies de la classe “GraphicalObject” se’ls hi puguin 
notificar quan s’han d’activar.  

 
Figura 44. Classe “ReceptorNotifier” de l’aplicació Onades 

 

o reciveNotificationActivation(): Aquest mètode ha de ser implementat per cada 
una de les subclasses de “ReceptorNotifier”. 

• GraphicalObject: Objecte gràfic que s’utilitza per poder visualitzar la superfície 
“aquosa” i les diferents onades.  
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Cada instància d’aquesta classe té una posició immodificable dins l’entorn virtual. La 
seva única activitat és créixer i decréixer la mida. La manera de fer-ho és en funció del 
seu estat: 

o Desactivat: Indica que no està afectat per cap onada. 

L’evolució d’una partícula, si està en creixement, és créixer fins arribar a la 
mida màxima. En aquest punt comença a decréixer fins arribar a la mida 
mínima.  

 

 
Figura 45. Evolució de la mida d’un objecte gràfic desactivat 

 

En la gràfica anterior, la mida fa referència a la longitud d’un dels costat de la 
textura associada a l’objecte. 

o Activat: Quan un usuari genera una onada, les diferents partícules existents en 
l’entorn es van activant, cadascuna a un instant determinat. Aquest instant el 
determina la instància “WaveManager”.  

Aspectes a tenir en una partícula activa: 

 La mida màxima és superior a la màxima d’un objecte desactivat. 

 El creixement de la mida és: 

• Superior a la d’un objecte desactivat. 

• Igual per totes les partícules activades. 

 Utilització de l’atribut “_stepsToMaxSize” per tal de controlar el 
moment en què ha d’arribar a la mida màxima, moment en què forma, 
juntament amb altres objectes, el front de l’onada (veure figura 48).  

Aquest atribut és una llista de valors enters; cada un fa referència a una 
onada generada. Si el valor d’un element d’aquesta llista és ‘n’ vol dir 
que després de ‘n’ passos/actualitzacions, la partícula tindrà la màxima 
grandària.  

En el moment en què una partícula rep una notificació d’activació se li 
afegeix un nou número a la cua de la llista. 
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Tots els números presents en la llista se’ls hi decrementa el valor cada 
cop que s’actualitzen les dades. En el moment en què un arriba a zero 
se’l borra de la llista. 

El valor inicial d’aquest enter és igual per qualsevol onada i per 
qualsevol objecte i es calcula en funció del nombre de passos que hauria 
de realitzar una partícula per arribar a la mida màxima si aquesta parteix 
de la mida més petita. 

Realitzant-ho d’aquesta manera, el creixement de cada partícula, sigui 
quina sigui la seva mida en el moment en què s’activi, és progressiu, ja 
que encara que un objecte s’activi en el moment de mida més petita, pot 
arribar a la mida màxima en el nombre de passos que se li ha assignat. 

Exemple: 

Mida mínima partícula: 26 píxels. 

Mida màxima partícula: 90 píxels. 

Increment de la mida d’una partícula activada: 6 píxels. 

10)(
6

)2690( entervalor =
−

=  

Segons les dades de l’exemple anterior, cada partícula activada arribarà 
a la mida màxima després de 10 passos o, el que és el mateix, el temps 
que trigaria el programa a actualitzar les dades de totes les partícules 10 
cops. 

 Es desactiva quan no hi queda cap valor numèric dins la llista 
“_stepsToMaxSize”. 

 

 
Figura 46. Classe “Graphical Object” de l’aplicació Onades 

 

o GraphicalObject(): Constructor de la classe. L’objecte s’inicialitza de la 
següent manera: 

 Indicador d’activat a falç. 

 En creixement. 

 Mida mínima. 
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 Increment de la mida aleatori. 

o GraphicalObject(VECTOR2D): Constructor de la classe. S’inicialitza de la 
mateixa manera que el constructor anterior però se li indica, a més a més, la 
posició. 

o getCoordinate(): Retorna la posició. 

o setCoordinate(VECTOR2D): Assigna una posició. 

o setTexture(GLuint): Assigna un nom de textura. 

o display(): Es pinta l’objecte a la seva posició i a la seva mida. A més a més se 
li assigna un cert grau de transparència que es determina en funció de la mida. 
Com més petit més transparent. Es mapeja els valors mínims i màxims de la 
mida als valors 0 i 1 de transparència respectivament. 

o desActivate(): Es desactiva i se li assigna un nou valor de creixement i 
decreixement de la mida. 

o isActivated(): Retorna vertader o falç segons si està activat o no. 

o reciveNotificationActivation: S’activa. S’afegeix un número enter a la llista 
“_stepsToMaxSize” indicant el nombre de passos fins arribar a la mida 
màxima. També se li assigna un nou valor de creixement i decreixement de la 
mida. 

o update(): Si l’objecte està activat es crida a “updateActivatedTexture” i sinó a 
“updateDesactivatedTexture”.  

o updateActivatedTexture(): Algoritme d’actualització: 

 Càlcul del nombre de passos que trigaria la partícula a arribar a la mida 
màxima segons la seva mida actual. 

laActivdaidaPartícuIncrementM
PartículaMidaActualPartículaMidaMàximanumSteps )( −

=  

 Ara s’avalua si la partícula se l’incrementa la mida, es disminueix o es 
deixa igual segons el valor obtingut en el punt anterior i el valor del 
primer enter de la llista “_stepsToMaxSize”. 

• Es disminueix la mida si el fet de fer-ho no suposa un problema 
a arribar a la mida màxima en el nombre de passos marcat per 
“_stepsToMaxSize”. 

• S’incrementa la mida si cal fer-ho per poder arribar a la mida 
màxima en el nombre de passos marcat per 
“_stepsToMaxSize”. 

• En cas que no es produeixi cap de les dues situacions anteriors 
es manté la mida. 

Exemple: 

El temps d’actualització de les dades és de 0.03 segons. 

En el moment d’activació de la partícula (t=0) aquesta té una mida de 65 píxels. 

Mida mínima partícula: 26 píxels. 

Mida màxima partícula: 90 píxels. 

Increment de la mida d’una partícula activada: 6 píxels. 
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Quan s’activa la partícula s’afegeix un número al seu atribut 
“_stepsToMaxSize” de valor: 

10)(
6

)2690( entervalor =
−

=  

  Això vol dir que després de 10 passos ha de tenir la mida màxima. 

Si el temps que es triga actualitzar les dades és de 0.03 seg., aleshores es pot 
calcular quan trigarà a tenir la seva mida màxima: 

3.003.0*10 ==time seg. 

 

 
Figura 47. Evolució de la mida d’un objecte gràfic activat 

 

Es pot observar que primer decreix la seva mida fins arribar en el punt en què ha 
de parar de decréixer i començar a créixer per tal de poder obtenir la mida 
màxima en l’instant t=0.3 seg. 

o updateDesactivatedTexture(): 

 Augmenta la mida si la partícula està en creixement. 

 Disminueix la mida si la partícula està en decreixement. 

• WaveManager: S’encarrega de gestionar la generació de cada onada activant els 
diferents objectes gràfics en el moment adequat. 

El temps (retard) que triga una partícula a activar-se després de generar l’onada està en 
funció de la distància entre aquesta partícula i el punt on es genera l’onada. És a dir, dos 
objectes que estan a igual distància d’aquest punt s’activaran en el mateix instant i per 
tant arribaran a la seva mida màxima en el mateix moment. 

L’atribut delay és una taula de quatre dimensions. Els dos primers índexs indiquen la 
posició d’un objecte A. Els dos següents índexs indiquen la posició d’un objecte B. Si la 
partícula B és el que està més a prop del punt on es genera l’onada, el valor 
“delay[Ax,Ay,Bx,By]” indica el retard d’activació de la partícula A. 
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El front de l’onada té una forma circular clarament visible degut a què en la zona 
pròxima al front les partícules tenen una mida gran i es produeix molt solapament entre 
elles. 

 

 
Figura 48. Aplicació Onades. Front de l’onada 

 

La instància “WaveManager” utilitza unes estructures “Wave” per la creació de les 
diferents onades. Quan es genera una ona s’activa una de les estructures existents. Les 
diferents dades que conté cada estructura són: 

o startWaveTime: Indica l’instant en què s’ha generat l’onada. 

o delay: És una matriu de dues dimensions. Les dimensions de la matriu són les 
mateixes que la matriu que emmagatzema els diferents objectes gràfics. La 
posició (i,j) d’aquesta matriu indica el retard que té l’objecte gràfic que es situa 
a la posició (i,j) de la matriu d’objectes. 

o activated: Indica si aquesta estructura està treballant amb alguna onada 
generada. 

 

 
Figura 49. Classe “WaveManager” de l’aplicació Onades 
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o WaveManager(): Constructor privat. 

o getInstance(): Mètode estàtic que retorna un punter a una instància de la classe. 

o createWave(int, int): Es crea una onada activant una estructura “Wave”: 

 Se li assigna l’inici de la seva activació. 

 S’omple la matriu de dues dimensions delay indicant el retard 
d’activació de cada objecte en funció de la posició de l’onada. 

o init(): S’inicialitza la matriu “delay” de quatre dimensions. Sent A una partícula 
qualsevol del sistema i B una altre: 

 Es calcula la distància entre aquestes dues partícules. 

 Es calcula el valor del retard en funció de la distància. 

 S’introdueix el valor a delay[Ax,Ay,Bx,By]. 

Amb aquesta matriu es pot saber el retard de objecte A si l’onada és generada 
en la posició pròxima a l’objecte B. Aquesta estructura s’utilitza en el mètode 
“createWave”. 

En la gràfica següent es pot veure un exemple dels retards assignats a cada 
partícula si es genera l’onada al centre de la pantalla. 

 

 
Figura 50. Exemple de retard dels diferents objectes gràfics 

 

Es pot veure que no s’utilitza una funció lineal sinó quadrada. El motiu és degut 
a què s’ha volgut que la diferència de retard entre dues textures veïnes sigui 
inferior si aquestes estan a prop del punt de generació de l’onada que no pas si 
estan més allunyades. D’aquesta manera és com si el front de l’onada comencés 
amb certa velocitat i aquesta anés disminuint al llarg del temps. 

En l’annex s’expliquen altres experiments realitzats utilitzant altres tipus de 
funcions. 

o notifyActivation(int, int): Activa la partícula que està a la posició determinada 
pels dos valors enters que rep el mètode com a paràmetres. 
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o update(int*):  

 Crea les onades en les coordenades de món marcats per l’array que rep 
el mètode com a paràmetre. 

 Recórrer totes les onades activades. Per cada una es recórrer tots els 
objectes i s’activen aquells que el seu retard és més petit que el temps 
que porta l’onada activa. 

 Es desactiven les onades que ja han activat totes les partícules. 

• Math: Representa un conjunt de funcions matemàtiques. 

 

  
Figura 51. Paquet “Math” 

 

o random(min,max): Retorna un número aleatori que està dintre el rang 
[min,max]. 

 

3.2.3 Patrons 

 

• Singleton: Al igual que en l’aplicació Pluja han estat les diferents classes managers que 
s’han dissenyat utilitzant aquest patró: 

o ConcreteTextureManager. 

o WaveManager. 

o UserInputManager. 

• Façade: En l’utilització d’aquest patró es pot trobar una similitud amb l’aplicació Pluja, 
ja que el sistema que gestiona els gràfics s’ha definit com un subsistema complex. A 
més a més, també s’ha definit un punt d’entrada d’aquest subsistema que és a través de 
la classe “Ocean”, que és la classe controller del subsistema, és a dir, la que gestiona 
els esdeveniments. 

• Observer: Aquest patró es fa servir amb el motiu de què quan la instància 
“WaveManager” canviï el seu estat, els objectes que depenen d’aquest, en aquest cas 
concret les diferents instàncies de la classe “GraphicalObject”, puguin ser notificats i 
s’activin si s’escau. 
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Figura 52. Patró “Observer” de l’aplicació Onades 

 

3.2.4 Generar una onada i actualitzar el sistema 

 

 
Figura 53. Diagrama de seqüència: generar una onada i actualitzar el sistema 

 

3.2.5 Textura 

 

L’efecte visual de la superfície “aquosa” s’obté gràcies a la manera en com estan dissenyades 
les textures de les partícules. 
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Figura 54. Textura de l’objecte gràfic de l’aplicació Onades 

 

El canal alpha està dissenyat d’una manera en què a mesura que ens allunyem del centre de la 
textura més transparent es fa aquesta. En les zones on el canal alpha és negre la textura és 
completament transparent. 

 

3.3 Optimització 
 

Durant el desenvolupament de les dues aplicacions s’han hagut de prendre certes decisions de 
disseny per tal de millorar l’eficiència, ja que a part de gestionar el procés de captació de 
l’usuari, s’ha de gestionar una gran quantitat de partícules en cada programa. A més a més, s’ha 
de tenir en compte que han de funcionar amb un ordinador concret, amb les seves 
característiques ja definides. 

 

3.3.1 General 

 

• Textures: El fet de que moltes partícules tinguin la mateixa textura fa que no sigui 
necessari carregar cada textura per cada una. Per aquest motiu s’han creat els gestors de 
textures que s’encarreguen de carregar una sola vegada cada textura i de gestionar 
l’assignació de cada una als diferents objectes de cada aplicació. 

• Mida de cada partícula: 

o La tarja gràfica treballa molt millor amb textures la mida de les quals és 
potència de dos. 

o Partícula de mida quadrada. 

o Tenint en compte els dos punts anteriors la mida de les partícules queda 
restringida a: 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, etc. 

o Finalment, la mida que s’ha escollit en les textures de les dues aplicacions és de 
32x32 degut a què: 

 No es pot escollir una mida massa gran perquè el rendiment es veuria 
disminuït. S’ha d’arribar un compromís entre eficiència i qualitat. 

 El tamany de les partícules a representar és força petit, per tant, si la 
textura és petita no afecta tant a la qualitat.  

Els procés de decisió de la mida per cada una de les aplicacions s’ha basat per criteris 
empírics, és a dir, provant diferents tamanys i avaluant el seu rendiment i qualitat. S’ha 
decidit per aquella que ofereix un millor ratio entre aquests dos paràmetres.  
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3.3.2 Específica aplicació Pluja 

 

• Càlcul de sinus i cosinus: Per tal d’evitar moltes crides a aquestes funcions s’han 
definit, tal com s’ha explicat en el punt 3.1.2, dues funcions “getSinus(int)” i 
“getCosinus(int)” les quals reben com a paràmetre un tipus enter que fa referència a 
l’angle i retornen el valor del sinus i cosinus respectivament. Aquestes funcions fan ús 
de dos arrays cadascun de 361 posicions que s’inicialitzen a l’iniciar l’aplicació. En un 
es guarda els valors dels sinus de tots els angles de valor enter compresos entre [0,360] i 
en l’altre els valors dels cosinus. 

• Inicialització de les partícules i guardar el seu estat: Com s’ha vist anteriorment, en 
el mètode d’inicialització de les partícules, encara que el seu estat inicial sigui una gota, 
també s’inicialitzen els valors d’aquelles dades referents a l’estat de la partícula quan és 
un floc (velocitat del floc, angle de rotació, etc.). Es realitza d’aquesta manera per evitar 
inicialitzar dades durant l’execució de l’aplicació i evitar, d’aquesta manera, crides a la 
funció random. Per altre banda es guarda l’estat de cada partícula a l’inici de l’aplicació 
(mida inicial, etc.) per utilitzar aquestes dades al reiniciar la gota i tornar a evitar crides 
random, ja que moltes dades associades a les partícules s’inicialitzen de forma aleatòria 
(mida, decreixement de la mida, etc.). 

 

3.3.3 Específica aplicació Onades 

 

Taula de retards d’activació dels objectes gràfics: Per evitar el càlcul del retard de 
cada partícula cada cop que es genera una onada, es crea una matriu de quatre 
dimensions [i,j,k,l], on [i,j] és la posició de l’objecte que se li ha d’assignar el retard i 
[k,l] és la posició de l’objecte que està més a prop del punt on es genera l’onada. A 
l’iniciar l’aplicació es precalcula el valor de totes les posicions de la matriu existents. 

Així doncs, quan un usuari genera una onada, es pot saber el retard d’activació que li 
correspon a cada partícula mirant aquesta taula. 

 

3.4 Color 
 

La representació de color que s’utilitza és l’anomenada RGB. Aquesta es basa en què per la 
barreja additiva dels colors vermell (R), verd (G) i blau (B) en proporcions diverses es poden 
obtenir tots els colors.  La base del sistema de colors formats per aquests tres es pot representar 
de la següent manera:  

 
Figura 55. Cub de colors 
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Qualsevol color es pot ubicar en un punt en aquest espai.  

Suposem a partir d’ara que cada component R, G o B té un rang [0,1], on el valor 0 indica 
mínima intensitat i 1 màxima. Així, el color negre té una coordenada (0,0,0) i el blanc (1,1,1). 

En les dues aplicacions realitzades, la informació de color en cada píxel està emmagatzemat en 
mode RGBA, amb el qual cada píxel se li associa un valor vermell, verd, blau i alpha 
(transparència) determinat. 

Per especificar el color en aquest mode s’utilitza la comanda: 

glColor4f(float R, float G, float B, float A) on el rang de cada paràmetre és [0,1].  

El paràmetre ‘A’ és l’associat al canal alpha. Aquest valor és usat per indicar el grau de 
transparència. El valor 1 indica màxima opacitat i 0 màxima transparència. 

 

3.5  Visualització 
 

El que es visualitza en cada una de les aplicacions és una imatge de dues dimensions, que fa 
referència a l’entorn o món virtual, projectada sobre la pantalla (orthographic projection). La 
comanda gluOrtho2D() és la que s’utilitza per definir aquest tipus de projecció. Els paràmetres 
que rep la comanda són: 

• GLdouble left: 0. 

• GLdouble right: amplada de la imatge. 

• GLdouble bottom: 0. 

• GLdouble top: altura de la imatge. 

Amb aquests paràmetres definits es pot situar qualsevol objecte dins d’aquesta imatge 
sabent la seva posició. 

La regió rectangular de la finestra on la imatge és projectada (viewport) es vol que ocupi tota la 
pantalla. Es defineix mitjançant la comanda glViewport(). 

Si la pantalla es configura amb una resolució de 800x600 píxels, es configura el viewport de la 
següent manera: 

• GLint x: 0. 

• GLint y: 0. 

• GLsizei width: 800. 

• GLsizei height: 600. 

Es defineix un rectangle on (x,y) especifica la cantonada inferior esquerra del viewport; width i 
height defineixen la mida. Es pot observar que la resolució de la pantalla coincideix amb 
l’amplada i alçada del viewport per tal de que la imatge que es projecti ocupi tota la pantalla. 

 

3.6 Utilització de les textures 
 

El format de fitxer digital per les textures escollit és Targa. Algunes característiques importants 
d’aquest format són: 

• Capacitat d’emmagatzemar dades d’imatge amb una profunditat de color de 1 a 32 bits. 

• Suporta el canal alpha. 
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Passos a realitzar en el mapatge de les textures: 

1. Crear les textures i especificar en cada objecte quina textura li correspon.  

La tasca de creació la realitzen els gestors de textures de cada aplicació i són aquests 
mateixos els encarregats de designar quina textura se li assigna a cada objecte. 

La comanda glTexImage2D() és la que defineix la textura. Els arguments que rep són: 

• GLenum target: GL_TEXTURE_2D. 

• GlINT level: 0. El valor zero indica que només es fa servir una resolució. 

• GLint internalFormat: RGBA. 

• GLsizei width i GLsizei height: dimensions de la imatge. 

• GLint border: 0. No es vol que es vegi cap vora. 

• GLenum format: GL_RGBA. 

• GLenum type:  GL_UNSIGNED_BYTE. 

Els dos paràmetres anteriors descriuen el format i el tipus de dades 
emmagatzemades en la textura. 

• Cont GLvoid *texels: dades de la textura. 

Cada textura se li assigna un nom amb la comanda glGenTextures() que té com a 
paràmetres: 

• GLsizei n: 1. Número de noms designats per la textura. 

• GLuint *textureNames: Nom de la textura. 

Aquest nom és el que se li assigna a cada objecte a pintar per tal de què sàpiga quina 
textura té associada. 

2. Activar el mapatge de textures. Es realitza amb la instrucció: 
glEnable(GL_TEXTURE_2D). 

3. Pintar l’escena. 

En les dues aplicacions l’escena a pintar està composada per diferents objectes amb una 
certes característiques: nom textura assignada, mida, transparència, etc. distribuïts per 
l’entorn virtual. 

A la hora de pintar cada objecte s’activa la textura associada a l’objecte amb la comanda 
glBindTexture() passant-li com a paràmetre: 

• GLenum target: GL_TEXTURE_2D. 

• GLuint textureName: nom de la textura assignada. 

Per tal de saber com es pinta l’escena cal explicar com estan configurades les textures. 
Cal comentar que les configuracions que s’explicaran a continuació es poden aplicar a 
totes les textures de les dues aplicacions. 

• Funció associada a la textura: modulació. 

Objectiu: Utilitzar els valors RGBA de la textura per modular el color i el canal 
alpha. 

Exemple: Representació d’una gota de pluja. 

o El color de la gota és: 

 Color RGB = (0.4, 0.6, 1.0). 
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o La transparència de la gota és directament la vida de la gota. Té un rang 
[0,1]. 

o La instrucció que s’utilitza per pintar una gota és: 

glColor4f(0.4, 0.6, 1.0, vidaDeLaGota). 

o A la hora de pintar una gota, els valors RGBA citats anteriorment són 
els assignats als píxels de la superfície (quadrada) on es vol pintar la 
partícula.  

 

 
 

La textura es fa servir per modular els valors de cada píxel d’aquesta 
superfície per tal de què visualment es vegi representada una gota. 

 

 
 

La comanda que s’utilitza: 

glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, 
GL_MODULATE). 

o Anàlisi de com treballa la funció GL_MODULATE: 

Si s’observa la textura (figura 35) que s’ha fet servir per modular la 
superfície del punt anterior es pot veure dues zones diferenciades: 

 La zona on es vol representar la gota: 

• Color RGB = (1.0, 1.0, 1.0). 

• Valor del canal alpha = 1.0. 

 La zona que es vol deixar transparent: 

• Color RGB = (0.0, 0.0, 0.0). 

• Valor del canal alpha = 0.0. 

 Els valors RGBA després de realitzar la modulació (veure 
figura 56): 

• La zona on es vol representar la gota: 

o Color RGB = (0.4 * 1.0,  0.6 * 1.0,  1.0 * 1.0) 
= (0.4, 0.6, 1.0). 

o Valor canal alpha = vidaDeLaGota * 1.0 = 
vidaDeLaGota. 

• La zona que es vol deixar transparent: 

o Color RGB = (0.4 * 0.0, 0.6 * 0.0, 1.0 * 0.0) = 
(0.0, 0.0, 0.0). 

o Valor canal alpha = vidaDeLaGota * 0.0 = 0.0. 
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Aquesta zona, encara que sigui negre és totalment 
transparent. 

La modulació s’utilitza d’igual manera amb les textures dels flocs de neu, però 
amb la diferència que el color amb el qual se’ls vol representar, en comptes de 
ser (0.4, 0.6, 1.0)  és blanc (1.0, 1.0, 1.0). 

En l’aplicació Onades es realitza de la mateixa forma. La superfície quadrada 
on es vol pintar l’objecte gràfic se li assigna un color RGB = (0.03, 0.667, 
0.933) i una transparència, que depèn de la mida. Finalment s’utilitza els valors 
RGBA de la textura  per modular píxel a píxel la superfície. 

• Filtering. Les textures, en el cas que ens ocupa, són quadrades. Aquestes, quan 
són mapejades a una determinada superfície i transformades a coordenades de 
pantalla, cada texel7 de la textura rarament correspon a un píxel individual de la 
pantalla. Poden ocórrer dos casos: 

o Un píxel correspon a una part d’un texel (magnification). 

o Un píxel correspon a varis texels (minification). 

A la hora de pintar una escena s’ha d’especificar la manera d’escollir el texel o 
texels usats per cada píxel. Les comandes utilitzades per determinar-ho en els 
dos casos:  

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAR
EST). 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAR
EST). 

En tots dos s’ha escollit GL_NEAREST. Amb aquesta opció, a la hora 
d’escollir un texel per un determinat píxel, s’escull el que està més a prop. 

Una altre de les opcions era GL_LINEAR, la qual, en teoria és una opció que 
produeix més bona qualitat però és més ineficient. En aquestes aplicacions, com 
que les textures s’han d’aplicar en superfícies relativament petites, la diferència 
de qualitat entre GL_LINEAR i GL_NEAREST no es va veure molt 
significativa, per això es va escollir GL_NEAREST.  

Per acabar  d’explicar com es pinten els diferents objectes cal comentar com es realitza el 
blending.  

En el blending intervenen dos elements: 

• Source: La superfície on es pinta la partícula (gota, floc de neu, etc.). 

• Destination: El color de fons. 

Els valors RGBA finals després d’aplicar-lo: 

)**,**,**,**( DaAdSaAsDbBdSbBsDgGdSgGsDrRdSrRsRGBA ++++=  

on: 

(Rs,Gs,Bs,As) són els valors RGBA referent a la superfície on es pinta la partícula. 

(Rd,Gd,Bd,Ad) són els valors RGBA referent al color de fons. 

(Sr,Sg,Sb,Sa) són els valors RGBA que s’anomenen source factors. 

(Dr,Dg,Db,Da) són els valors RGBA que s’anomenen destination factors. 

                                                           
7 Un texel o element de textura és la unitat fonamental en la representació de les textures. Les textures estan representades per 
arrays de texels com les imatges estan representades per arrays de píxels [10]. 
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Els valors source factors i destination factors es defineixen mitjançant la comanda 
glBlendFunc() que té com a paràmetres: 

• GLenum srcfactor: GL_SRC_ALPHA 

• GLenum destfactor: GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA. 

D’aquesta manera: 

),,,(),,,( AsAsAsAsSaSbSgSr =  

)1,1,1,1(),,,( AsAsAsAsDaDbDgDr −−−−=   

Reescrivint els valors RGB finals: 

)1(** AsRdAsRsR −+=  

)1(** AsGdAsGsG −+=  

)1(** AsBdAsBsB −+=  

Les zones d’una determinada superfície on es pinta una partícula que es vol que siguin 
transparents (As = 0) el valor RGB = (Rd,Gd,Bd). És a dir, el color dels píxels d’aquestes 
zones és el color de fons. 

 

 
Figura 56. Partícula gota
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4. Testing 

 

Per tal de validar les dues aplicacions s’ha hagut de verificar que complissin els requeriments 
funcionals generals i específics en cada una d’elles. 

També és important validar els requeriments no funcionals com l’eficiència i la confiabilitat. 
Sobretot aquesta última qualitat és molt important, degut a què l’aplicació ha de poder estar en 
funcionament ininterrompudament durant un mínim d’un dia. Per tal d’assolir aquest repte és 
important procurar minimitzar i, si pot ser, eradicar les fallades en el sistema. 

Per testejar la fiabilitat s’han dut a terme diverses proves: 

• Les accions realitzades pels usuaris entren en el sistema en forma de coordenades de 
càmera. Com que aquestes coordenades tenen valor enter, hi ha un nombre finit 
d’entrades possibles. Així doncs, s’ha dissenyat un primer programa de proves on es 
comprova que l’aplicació reacciona correctament per cada una d’aquestes entrades. 

• Finalment s’ha realitzat una simulació de com s’executarà en un entorn com el del 
centre de visistants de l’Expo2008 de Saragossa. En aquest programa és el propi 
“AppInterface” qui genera les entrades. 

o Algoritme per la generació d’inputs: 

1. Es genera aleatòriament el temps de retard per actualitzar els inputs. 

Quan ha transcorregut aquest temps es realitza el punt 2. 

2. Es genera aleatòriament el nombre d’interaccions [0,10].  

Per cada interacció es calcula aleatòriament la coordenada de 
pantalla que li correspon. 

Es torna al punt 1. 

Per cada una de les aplicacions realitzades (Pluja i Onades) s’ha creat una versió que 
utilitza aquest algoritme de generació d’inputs per tal de simular usuaris interaccionant 
amb el sistema. Cada versió s’ha deixat en execució durant tres dies. Durant aquest 
període han funcionat correctament. 

Realitzades les dues proves s’ha donat per finalitzat el testing de fiabilitat. 

En referència a la eficiència hi ha dos aspectes que s’han de tenir en compte: 

• Que el sistema generi una resposta a l’instant en què l’usuari realitzi l’acció. 

• Que el frame rate sigui més o menys constant. 

Per comprovar aquest últim punt s’han re-dissenyat les dues aplicacions afegint indicadors 
d’eficiència. Aquests indicadors fan referència a: 

• Frame rate i el nombre d’onades generades en l’aplicació Onades. 

• Frame rate i el nombre de gotes convertides en flocs de neu en l’aplicació Pluja. 

En la següent figura es pot veure una imatge capturada de l’aplicació Pluja amb els indicadors 
d’eficiència. 
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Figura 57. Aplicació Pluja. Testeig eficiència 

 

Un cop s’han optimitzat les dues aplicacions i s’ha verificat que el frame rate es manté més o 
menys constant, s’ha donat per finalitzat el testing d’eficiència. 
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5. Conclusions 

 
En aquest apartat es farà un breu resum del que s’ha fet, de les diferents fases que s’han hagut 
de dur a terme per la finalització del projecte i de les conclusions personals. 

La primera fase del projecte va ser escollir quins dos tipus d’aplicacions s’havien de realitzar. 
L’elecció va estar condicionada per la finalitat de les aplicacions, que és la de la seva exposició 
al centre de visitants de l’Expo2008 que tindrà lloc a Saragossa. Aquest fet comporta una sèrie 
de requisits: 

• El tema principal: l’aigua. 

• Aplicacions senzilles d’utilitzar on no calgui preparació per part de l’usuari, és a dir, 
sense necessitat de cascos, guans, etc. D’aquesta manera no es permet que es generin 
gaires cues i que les experiències es produeixin de la manera més natural possible.  

• Les aplicacions tinguin un estil (tonalitat de colors, etc.) semblant a les que ja estan 
instal·lades. 

Les dues aplicacions que finalment s’han realitzat, que les podríem situar dins el marc 
“comunicació audiovisual digital interactiva generada en temps real”, consisteixen en: 

• Generar un efecte de pluja on l’usuari pot convertir les diferents partícules en flocs de 
neu. 

• Generar una superfície “aquosa” on l’usuari pot crear onades sobre aquesta. 

En la realització d’aquest projecte he tingut l’oportunitat de posar en pràctica en un projecte 
concret els coneixements adquirits durant la carrera i que m’ha permès poder realitzar el 
projecte d’una manera ordenada, eficient i obtenir, al final, un resultat satisfactori. 

És important destacar que per la realització de qualsevol projecte, incloent-hi aquest, és molt 
important la correcta aplicació de l’enginyeria del software per poder obtenir èxit. Algunes 
tasques realitzades referents en aquest aspecte són: 

• Desenvolupament d’un projecte aplicant una metodologia concreta.  

• Desenvolupament d’un correcte document de requeriments. 

• Realització d’una planificació per poder saber durant tot el desenvolupament del 
projecte en quin punt s’està i per tenir una visió global d’aquest. 

• Anàlisi i disseny de les aplicacions utilitzant: 

o Diagrames UML. 

o Patrons software. 

A part d’aplicar el coneixement adquirit també he tingut l’oportunitat d’estudiar i aprendre una 
nova tecnologia per la realització d’experiències interactives a temps real i de cos sencer. Un 
dels estudis que he hagut de realitzar és justament el del funcionament del sistema de la càmera 
i tots els passos a realitzar per la correcte captació de les accions que realitzen els usuaris/es. 

Des del meu punt de vista crec que aquesta tecnologia utilitzada en aquestes dues aplicacions 
pot tenir un gran potencial en referència a la gran varietat d’aplicacions a què es pot aplicar. Es 
poden crear experiències la finalitat de les quals sigui oci o entreteniment fins experiències 
terapèutiques. Per posar un exemple, es pot desenvolupar aplicacions destinades a persones amb 
problemes de mobilitat per tal d’estimular la realització de certs moviments i així puguin 
millorar en aquest aspecte. Un dels problemes de la nostra societat és la mancança d’activitat 
física. Amb aquesta tecnologia es pot estimular també l’exercici físic. 

Personalment crec que l’experiència de realitzar aquest projecte ha estat molt positiu i m’ha 
obert un nou camp de coneixement molt interessant d’investigació en un futur. 
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7. Apèndix 

 

En aquest apartat s’explicaran algunes proves i versions intermèdies realitzades en cada 
aplicació abans d’arribar a les definitives. 

 

7.1 Aplicació Pluja 
 

Els requeriments inicials varen ser que els usuaris, en comptes de convertir les gotes en flocs de 
neu, canviessin el seu color. 

 

 
 

Aquests requeriments varen ser modificats degut a que l’efecte produït no era el desitjat. En el 
moment en què es va descartar aquest tipus de funcionalitat es va decidir de canviar-lo pel de 
convertir les partícules en flocs de neu. 

Es varen realitzar diferents versions modificant el nombre de gotes, la velocitat de les gotes, les 
textures dels flocs de neu, etc., fins arribar a la versió final i definitiva. 

 

7.2 Aplicació Onades 
 

La primera aproximació es va realitzar basant-se amb un model [7] de simulació d’onades escrit 
en Delphi. 
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En aquest model es parteix d’una malla quadrada i es genera l’efecte de l’onada variant l’altura 
dels diferents punts de la malla.  

A partir d’aquest model es va extreure l’algorisme i es va realitzar un prototip sense cap tipus 
d’interacció en C++. 

L’efecte visual d’aquesta aproximació és bo si es mira des d’un punt de vista com el de l’imatge 
anterior. No obstant, si es situa la càmera sobre la superfície on la normal de la superfície, quan 
la superfície és plana, té la mateixa direcció que el vector de visió de la càmera, l’efecte visual 
al crear una onada no és gaire bo. Per aquest motiu es va decidir realitzar un nou prototipatge 
utilitzant una nova manera de generar onades treballant en un espai 2D i utilitzant les 
característiques del blending. Aquest nou mètode es va considerar encertat i, després de la 
realització del prototip, es va continuar el seu desenvolupament. 

Abans d’arribar a la versió final es van anar creant varies versions intermèdies.  

 

7.2.1 Canvi en el color i el canal alpha8 

 

S’han realitzat diferents proves canviant el canal alpha de la textura i el color dels objectes. 

• Color de l’objecte: blanc. 

o Primera versió: 

 

 

                                                           
8 En cada versió explicada, la primera imatge fa referència al canal alpha i la segona en una captura de pantalla. 
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o Segona versió: 
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o Tercera versió: 

 

 
 

 
 

• Color de l’objecte: blau. 

 
 

o Primera versió: 
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o Segona versió: 
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o Tercera versió: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apèndix 

 

75

7.2.2 Canvi de la funció de retard d’activació en els diferents objectes gràfics 

 

Es van realitzar diferents proves utilitzant diverses funcions de retard per finalment escollir el 
de la de la figura 50. Les altres funcions testejades van ser les següents: 

 

1. Utilització de la funció exponencial. 

 

 
 

 
 

Aquesta es va descartar perquè utilitzant aquesta funció, una onada es genera a una velocitat 
molt alta, però arriba un punt on la diferència de retard entre dues partícules veïnes és tant gran 
que l’onada es distorsiona i es perd. 
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2. Utilització de la funció que és una combinació exponencial i lineal. 

 

 
 

 
 

El que es buscava amb aquesta funció és que es veiés una ràpida i contundent generació 
de l’onada. Per evitar el problema de la funció anterior es va decidir que a una certa 
distància del punt de generació, l’activació de les partícules seguís una progressió lineal. 
Aquesta hauria estat una solució força acceptable. 

 

 

 

 

 

 



Apèndix 

 

77

3. Utilització de la funció lineal. 

 

 
 

 
 

En aquest cas no hi ha l’efecte contundent dels primers instants de la generació de l’onada en 
comparació amb el cas anterior. 

 

Tot i que les dues últimes funcions haguessin estat bones es va decidir per la quadràtica, que és 
com una funció intermèdia entre la lineal i l’exponencial.  
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7.3 Instal·lació de les aplicacions al centre de visitants de l’Expo2008 de 
Saragossa 
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