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“La imaginació té sobre nosaltres molt més imperi que la realitat” 

Jean de la Fontaine  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La intenció que he tingut en tot moment de cara al treball de recerca ha estat 

de fer-ne un que sigui útil, és a dir, que ara o més endavant s’utilitzi el meu 

projecte per a facilitar aspectes o problemes comuns en la vida de tothom. 

En un principi, com que m’agraden les tecnologies de radars i GPS, vaig voler 

desenvolupar un treball de geolocalització, una tecnologia relacionada amb la 

realitat augmentada, amb una ruta per Vilassar de Mar (el meu poble) on trobar 

tota la informació sobre els seus indrets més emblemàtics per visitar i, a la 

vegada, incloure indicacions de conducta, com per exemple, baixi de la vorera 

a 50 m, per a persones cegues. Es tractava d’un treball destinat a l’àmbit 

turístic i, a la vegada, al col·lectiu de discapacitats i era una molt bona opció, 

útil i innovadora. El meu tutor, però, em va dir que, avui dia, no eren prou 

precisos els senyals de GPS i no seria un bon treball. Per a una persona cega 

és molt important la precisió de les instruccions que es puguin donar en el marc 

de les distàncies i el temps. 

Llavors vaig decidir canviar de treball i una de les opcions interessants era un 

altre vessant de la realitat augmentada, del qual ja n’havíem parlat diverses 

vegades. Més concretament, es tractava d’aplicar-la a una de les branques del 

dibuix tècnic, el sistema dièdric. L’any passat el meu company Víctor Valbuena 

ja va desenvolupar un treball semblant però en la branca de l’axonometria i, per 

tant, era, també, un objectiu ambiciós i útil. 

El treball està compost per dues parts: una part teòrica, on s’explica tot el que 

cal saber sobre la realitat augmentada i els aspectes que hi estan relacionats, a 

més dels meus objectius inicials; i una part pràctica on s’explica pas a pas com 

s’ha anat desenvolupant aquest treball, amb els programes informàtics que ha 

calgut utilitzar i els mètodes que ha calgut seguir. Finalment es mostra el 

resultat final del treball. 
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2. PER QUÈ AQUEST TREBALL? 

 

He triat aquest treball perquè convé solucionar problemes de la vida quotidiana 

i més en concret dels estudiants. Al dibuix tècnic hi ha un problema generalitzat 

que s’anomena imaginació espacial. En dibuix tècnic cal representar les tres 

dimensions en una superfície plana que només en té dues i, en branques 

d’aquesta disciplina, com poden ser l’axonometria  o el sistema dièdric , cal 

tenir molt present amb què estem treballant. 

Amb aquest treball, l’objectiu és facilitar tant l’ensenyament per als professors 

com l’aprenentatge dels alumnes d’aquesta matèria utilitzant una tècnica molt 

recent anomenada realitat augmentada. 

 

2.1 LA IMAGINACIÓ ESPACIAL  

La imaginació espacial és aquella que ens permet trobar la forma, fer-nos una 

idea, de figures o imatges desconegudes i situades a l’espai. És, en resum,  la 

capacitat d’imaginar-se qualsevol espai, per tant, una situació en tres 

dimensions i amb tot el que hi contingui. Aquesta capacitat és molt important en 

el dibuix tècnic perquè és on cal expressar en paper les tres dimensions. I 

encara més en la branca del sistema dièdric on cal interpretar la posició 

d’elements en aquest espai tridimensional. 

El sistema dièdric és un mètode de representació geomètrica dels elements de 

l’espai sobre un pla, utilitzant una projecció ortogonal  reflectida sobre dos 

plans que es tallen perpendicularment. El mètode gràfic consisteix a 

representar l’alçat de l’element en qüestió sobre el pla vertical, i la planta, sobre 

el pla horitzontal, mitjançant rectes paral·leles als plans. 
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2.2 OBJECTIU DE LA RECERCA  

L’objectiu d’aquest treball és crear un conjunt d’exercicis amb realitat 

augmentada que facilitin l’ensenyament i l’aprenentatge del sistema dièdric. 

Així doncs, tot el treball està basat en aquesta nova tecnologia molt poc 

explotada. 

Per a treballar amb la realitat augmentada cal saber-ne tots els secrets i, per 

tant, coneixerem tota la història sobre aquesta nova tècnica, veurem els 

diferents tipus de realitat augmentada que s’estan treballant en aquest moment 

i, finalment, ens centrarem en el sistema dièdric, coneixerem els programes 

utilitzats per a desenvolupar un seguit d’exercicis, veurem els passos a seguir 

per crear realitat augmentada i definirem tots els conceptes que envolten 

aquest procés. 

A part de tot això caldrà fer una plana web que reculli tot el treball, perquè els 

navegants puguin veure-hi les possibles aplicacions, amb un apartat on es 

pugui imprimir un marcador i anar veient els diferents exercicis de realitat 

augmentada utilitzant la seva pròpia càmera web. 
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3. LA REALITAT AUGMENTADA  

 

3.1 QUÈ ÉS LA REALITAT AUGMENTADA ? 

La realitat augmentada és la suma de dos tipus de realitats, la física i la virtual. 

La realitat física és l’entorn real que ens envolta, el que percep qualsevol 

persona. La realitat virtual és una escena creada per un ordinador que intenta 

assemblar-se al màxim a la realitat física que defineix. La realitat augmentada 

és una realitat que les inclou totes dues i combina elements reals amb 

elements virtuals en un temps real. 

Hi ha un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació 

física ja existent. 

La principal diferència entre la realitat virtual i l’augmentada és que la realitat 

virtual substitueix per complet la realitat física i, en canvi, la realitat augmentada 

només la complementa, cosa que fa que sigui molt més real. 

 

Realitat física 

Realitat virtual 

Realitat augmentada 

Realitat augmentada vista en un “smartphone ” 
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La realitat augmentada és una nova tecnologia que s’està desenvolupant 

últimament, des de fa un parell d’anys, i que s’està aplicant en diferents àmbits. 

Alguns d’aquests àmbits són: 

• La ciència: en astronomia, amb l’aplicació “Google Sky Map”, que et 

permet tenir tota la informació sobre cossos celestes perceptibles a ull 

nu i, per tant, també per l’smartphone. 

 

• L’educació: en l’àmbit lingüístic, amb l’aplicació “WordLens”, que et 

permet traduir qualsevol paraula només fotografiant-la amb la càmera 

del teu smartphone. 

 

• La cultura: en l’àmbit interactiu, amb l’aplicació “LearnAR”, que conté 

deu programes d’estudi per a professors i estudiants i els ajuda a 

explorar la realitat, enfocant-la amb la càmera i obtenint informació sobre 

la realitat enfocada. 

 

• La tecnologia: amb l’aplicació “TwittARound”, que permet observar tots 

aquells “tweets ” de manera ràpida i precisa que s’estan publicant en 

temps real prop del dispositiu que conté l’aplicació. 

 

L’any 2010 es va considerar l’any amb més avenç i expansió d’aquesta 

tecnologia. 

La realitat augmentada es pot treballar i visualitzar des d’ordinadors, des de 

telèfons mòbils moderns i potents anomenats “smartphone” i des dels 

“tablets” , que podríem considerar un punt entremig dels ordinadors i els 

smartphone, amb sistema operatiu de telèfon i amb velocitat semblant a la dels 

ordinadors. 
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3.2 APLICACIONS DE LA REALITAT AUGMENTADA  

3.2.1 Codis QR  

Anomenats així pel seu nom anglès, quick response 

code, codi de resposta ràpida. És un mòdul per a 

emmagatzemar informació en una matriu de punts o 

un codi de barres bidimensional. Es caracteritza pels 

tres quadres situats a les cantonades que permeten 

situar el codi al lector. 

Aquest tipus de codi s’està utilitzant per a 

substituir el codi de barres tradicional, que 

només permetia guardar 13 caràcters 

alfanumèrics. El codi QR permet guardar-ne 

4.296, unes 330 vegades més que el de barres. 

La seva utilització s’està ampliant molt: va començar registrant recanvis de 

vehicles i ara ja es fa servir en tot l’àmbit industrial per a administrar inventaris. 

Per a qui no conegui res sobre aquest tipus de codis són molt fàcils de fer 

servir, només cal tenir una aplicació a l’smartphone o al tablet que permeti llegir 

aquests codis i la mateixa aplicació obrirà un enllaç web que pot ser una 

imatge, un vídeo, un text o una plana web en sí. 

 

Llegint un codi QR 
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3.2.2 Layar (Smartphones)  

Layar és una empresa alemanya ubicada a Amsterdam que va ser fundada 

l’any 2009. També es va crear una aplicació per a mòbil anomenada de la 

mateixa manera que troba tota la realitat augmentada de l’entorn. Per a utilitzar 

aquesta aplicació només cal tenir-la descarregada al telèfon mòbil. Després 

només s’ha d’obrir i enfocar el que ens envolta, i l’aplicació ens proporciona 

tota la informació, adherida prèviament (es pot adherir realitat augmentada a 

qualsevol realitat física), sobre el que estem enfocant. 

El Layar utilitza tres dispositius: la càmera del telèfon, el GPS i la brúixola; tot el 

que cal per saber on s’està enfocant. És una aplicació molt útil perquè la 

podem utilitzar per aconseguir informació sobre, gairebé, el que vulguem. Ens 

pot assenyalar els hotels més propers, informar sobre l’indret en el qual estem 

i, fins i tot, podem comprar. Aquesta última eina que ens ofereix el Layar ha 

estat desenvolupada recentment i aplicada en l’estació de metro de TESCO a 

Corea i en catàlegs. 

 

 

Malgrat tot, no és una aplicació completada. L’aplicació, en enfocar un lloc 

concret, busca a internet informació relacionada i ens la mostra. Actualment ja 

treballa amb un gran nombre de pàgines web però se’n van afegint de noves 

constantment per a millorar la seva eficàcia i poder proporcionar la millor 

informació al consumidor. 

Layar donant l’opció de compra en un catàleg 



 12 

3.2.3 Geolocalització  

Geolocalització és un concepte molt nou, que fa referència al coneixement de 

la pròpia ubicació geogràfica de manera automàtica. 

Aquesta tecnologia, també anomenada georeferenciació , defineix la 

localització d’un objecte en un sistema de coordenades determinat. Aquest 

procés és, normalment, emprat per un conjunt de hardware i software, amb 

dades geogràfiques que constitueixen un dels sistemes d’informació 

geogràfica. 

La geolocalització ha estat dissenyada per a solucionar problemes de gestió i 

planificació i, per això, estan creant diverses aplicacions que la utilitzen: 

Woices: És un servei que et permet crear, compartir i escoltar les audioguies  

creades per la gent i per a la gent. Ningú no pot conèixer millor un lloc que algú 

que hi visqui a prop o que hi hagi estat abans. Woices utilitza el sistema de la 

geolocalització per saber el lloc on et trobes i ensenyar-te, si és que n’hi ha, 

l’audioguia adherida. És molt útil en l’àmbit turístic, per conèixer nous llocs. 

Escolta les audioguies i podràs aconseguir informació de primera mà sobre 

aquest lloc, fins i tot les experiències i recomanacions. 

     

Woices mostrant-nos unes audioguies 
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Wikitude: És una aplicació de realitat augmentada que et permet veure més. 

Pots explorar el que t’envolta, trobar nous llocs, esdeveniments i activitats 

interessants, jugar a jocs de realitat augmentada... Què vol dir això? Doncs, 

que utilitza el sistema de la geolocalització per a situar-te i donar-te informació 

de la realitat augmentada situada a l’entorn. 

Amb wikitude es pot accedir a un món sencer de realitat augmentada que ens 

envolta.  

 

 

 

 

 

Waze: T’indica com arribar a la teva destinació segons les condicions del 

trànsit. Hi ha diverses aplicacions que donen també aquesta informació, però 

aquesta en concret té una peculiaritat: els mapes són generats i actualitzats 

automàticament pels membres d’aquesta xarxa social quan van conduint, 

gràcies a la informació recollida amb el GPS. 

Wikitude assenyalant punts 
d’interès propers amb 

informació. 

Wikitude aportant informació sobre l’aquari de 
Vancouver 
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El conductor no solament pot veure en temps real els embussos que hi ha, sinó 

que també pot compartir imatges sobre accidents, carrers tallats o radars de 

velocitat, o, simplement, compartir informació. 

                              

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_sJZqinqtH8 

En aquest enllaç es pot trobar tota la informació necessària per a descarregar i 

utilitzar aquesta aplicació. 

 

 

 

 

 

Waze aportant informació 
sobre usuaris propers i 

embussos a les carreteres. 

Waze ensenyant una 
imatge d’un accident en 

una carretera. 
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3.3 LA REALITAT AUGMENTADA A L ’EDUCACIÓ 

L’educació és un dels sectors on s’està desenvolupant més la realitat 

augmentada. Sovint, quan estem a l’escola o a l’institut ens costa d’imaginar-

nos certes coses que ens estan explicant, tot i tenir imatges  o dibuixos als 

llibres de text. Per exemple, quan estudiem el cos humà, no arribem a saber 

ben bé com és fins que estem a la universitat. O quan estudiem els planetes, 

no en sabem les característiques perquè ens costen d’imaginar. 

Amb la realitat augmentada aplicada en aquest àmbit podem descobrir les 

característiques del que estiguem estudiant al moment i sense fer cap esforç, 

fins i tot podem girar el marcador per a examinar-ho a fons. 

 

 

 

Exemples de realitat augmentada en l’educació 
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Tot i ser tan útil per a la vida d’estudiant dels alumnes, moltes vegades no es 

pot aplicar en gaires centres d’arreu perquè no se n’ha fet difusió. Els 

professors que dissenyen els marcadors i els volums per a facilitar la feina als 

seus alumnes no els donen a conèixer i tot queda en una curiositat d’aquell 

centre. 

Hi ha llibres de text que ja comencen a treballar amb la realitat augmentada 

incloent, en les seves pàgines, marcadors i, al final del llibre un CD per a 

descarregar el programa i instal·lar-lo, programa que permetrà llegir els 

marcadors. Però, encara n’hi ha ben pocs. 
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4. COMENCEM A TREBALLAR  

 

4.1 MITJANS DE TREBALL  

Per a fer la part pràctica del treball he utilitzat diversos programes informàtics 

que m’han permès crear exactament el que volia. De fet, abans de res, vaig 

mirar un vídeo tutorial que m’ensenyava els programes que havia d’utilitzar per 

a dissenyar uns bons exercicis de realitat augmentada. 

Aquí el teniu: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-UMMuu9H5oU 

 

4.1.1 GIMP 

És un programa informàtic que està centrat en l’àmbit del disseny i l’edició 

d’imatges. Amb ell pots dibuixar el que sigui: des de figures geomètriques fins 

als gargots més extravagants. Faria la mateixa funció que fan altres programes, 

com el Paint o l’Adobe Photoshop. 

Enfocant-lo al meu treball m’ha servit per a la creació dels marcadors. 

 

4.1.2 Google SketchUp  

És una aplicació de Google que permet dibuixar línies rectes, corbes i figures 

complertes a l’espai, és a dir, treballa amb 3D. S’utilitza per al disseny d’edificis, 

habitacions i interiors. Un programa semblant seria l’autoCAD, més 

especialitzat en el disseny arquitectònic. 

En el meu treball, m’ha servit per a fer el disseny dels volums tridimensionals. 
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4.1.3 BuildAR  

És un programa de relació entre el marcador i el volum. El programa el que fa 

és obrir una finestra on mostra les imatges de la web cam  i associa, amb una 

programació prèvia cada volum a un marcador. Un gran avantatge és que 

permet crear diferents documents i guardar-los, és a dir, es poden crear 

diferents exercicis i amb el mateix marcador pots relacionar-hi tots els volums 

només canviant l’arxiu que obre el programa. 

És el programa que m’ha servit d’unió dels models tridimensionals amb el 

marcador. 

 

4.1.4 Adobe Flash Professional CS5.5 

És un programa que et permet programar una pel·lícula .swf (en format flash, 

que es pot penjar a la xarxa) combinant el marcador amb el volum. Utilitza el 

llenguatge Action Script  amb el qual es poden anar afegint ordres del que ha 

de fer el programa exactament. 

És el programa que m’ha permès unir marcador i volum tridimensional i, a la 

vegada, poder penjar-ho a la xarxa. 

 

4.1.5 Autodesk 3ds Max 

És un programa de disseny de volums en 3 dimensions, molt similar al Google 

SketchUp però amb diferent aparença i amb molta més complexitat d’accions. 

No l’he treballat gaire però probablement permeti fer el que es pot fer amb 

Google SketchUp amb molta més facilitat i rapidesa i, fins i tot és possible que 

permeti fer encara més accions. 

És el programa que m’ha permès fixar els colors i les línies de les arestes en 

els volums perquè apareguin en ensenyar el marcador a la càmera web a la 

plana web que he creat. 
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4.2 CREACIÓ DE MARCADORS  

Els marcadors són símbols impresos on se situa la realitat augmentada. Són la 

realitat física sobre la qual es projectarà la informació virtual, en aquest cas un 

model tridimensional. 

Es caracteritzen per la seva forma quadrada i han de complir uns requisits: hi 

ha d’haver un quadrat negre que ha de tenir el doble d’àrea que el quadrat 

blanc situat dins el quadrat negre, ben bé al mig. Dins el quadrat blanc s’hi pot 

dibuixar qualsevol símbol o marca que permeti a l’aplicació informàtica distingir-

lo de qualsevol altre marcador, per tant, ha de ser també un símbol o imatge 

asimètrica perquè sinó el programa fa un efecte mirall i no llegeix el marcador. 

A l’hora d’imprimir-lo hi ha una altra norma: a l’exterior del quadrat negre s’hi ha 

de deixar, pels quatre costats, un espai en blanc -no cal que sigui molt gran-, 

perquè l’ordinador pugui identificar que el que s’està mostrant és un marcador. 

 

Per a dissenyar el marcador hi ha molts programes. El que he utilitzat jo ha 

estat el GIMP. Només cal descarregar-lo (de manera gratuïta) i començar a 

dibuixar el marcador que es vulgui. Una bona manera de fer-ho és utilitzant les 

diverses capes, que et permeten separar cada element per si sol i, per tant, el 

pots moure com vulguis, rotar-lo... 

En veiem els passos: 
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Cada element del marcador haurà d’anar a una capa diferent, és a dir, el 

quadrat negre en una, en la qual podrem posar-hi les mides que vulguem, i el 

quadrat blanc en una altra, on haurem de posar-hi la meitat de les mides de 

l’anterior. Finalment només quedarà crear l’última capa i donar-li el toc personal 

aplicant un disseny al quadrat blanc del mig. 
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A l’hora de crear per primera vegada el meu marcador, no tenia en compte una 

de les normes: que el quadrat blanc del mig havia de tenir la meitat de l’àrea 

del de fora, i em van quedar aquests resultats. 

       

Tampoc havia situat el quadrat blanc ben bé al mig però, malgrat això, el 

programa BuildAR em llegia els marcadors i em mostrava la figura que hi havia 

programada. 

Ara bé, a l’hora de penjar el treball a la xarxa i crear l’aplicació dins el web, vaig 

decidir canviar-los per uns que complissin els requisits, per no tenir problemes 

de programació. 

       

Tot i que aquests sí que complien les normes per a treballar amb la plana web, 

no vaig trobar la manera, a l’hora de programar la pàgina, de fer-ne un amb 

extensió .pat que servís. 

Mirant vídeos de creació de marcadors per a funcionar amb el FLARToolKits, 

que era on tenia problemes de reconeixement, vaig veure que havia de fer 

servir un programa en línia, l’ARToolKit Marker Generator Online Multi, per 



 22 

poder guardar el meu marcador en format .pat i poder adherir-lo a la 

programació de la plana web. 

Vídeo tutorial de creació de marcadors: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sEe1ZGhYSWs 

Generador de marcadors “on-line”: 

http://flash.tarotaro.org/blog/2009/07/12/mgo2/ 

El vídeo comentava que havia de ser un marcador ja creat (podia ser amb el 

GIMP), que fos de mides petites, com a exemple deia 100x100 píxels. Com que 

ja tenia guardats del tot i acabats els altres dos jocs de marcadors anteriorment 

explicats, i ja no recordava les mides utilitzades a l’hora de crear-los, vaig 

decidir de fer una prova. Vaig crear un altre marcador més, aquest cop només 

un, amb les mides que em demanaven i també amb mides grans per poder-lo 

imprimir en bona qualitat. 

Vaig obrir el programa en línia, 

 

Vaig clicar permetre, 
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Vaig importar la imatge del meu nou marcador amb mides petites, 
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I el vaig guardar de totes les maneres possibles per veure si funcionava. 

 

El resultat va ser negatiu un altre cop i vaig decidir de fer servir el marcador de 

mostra que hi havia. Aquest: 

 

Tots els marcadors que vaig crear jo els vaig guardar de diferents maneres: 

-En format .xcf que és el format propi del programa GIMP (el que guarda per 

defecte). Amb aquest format es pot reobrir l’arxiu i editar-lo com es vulgui. 

1. Diferents mides per 
guardar el marcador 

2. Botó per generar 
patró 

3. Botó per guardar el 
marcador en .pat 
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-En format .png, que és un format d’imatge molt comú, per a poder-lo afegir a 

documents, com podria ser aquest treball o algun arxiu pdf  per a la plana web. 

-En format .pat, que guarda el marcador com a patró, és a dir, com a objecte de 

lectura. Aquest format, però, no el vaig utilitzar per a res perquè, com ja he dit, 

vaig utilitzar un altre marcador per a la web. 

 

Ara ja tenia la part dels marcadors acabada del tot. Tenia, primer, tres 

marcadors (ja explicaré després perquè tres en concret), que complien totes les 

normes de creació i, segon, un marcador especial dissenyat per internet i per a 

internet. 

Ja podia passar al següent pas, la creació dels volums tridimensionals. 
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4.3 CREACIÓ DEL MODEL TRIDIMENSIONAL  

Per crear el model tridimensional també hi ha molts programes. L’escollit per 

mi, Google SketchUP pro 8. Per dissenyar els meus volums no em va caldre 

tenir un domini perfecte del programa. Em vaig guiar pels tutorials  que el 

mateix programa ja inclou, i ja en vaig tenir prou. 

Els exercicis del sistema dièdric consten de dos plans perpendiculars on 

queden projectades les ombres de la/les figura/res en qüestió. Per tant, primer 

de tot, el que vaig haver de fer va ser dibuixar els dos plans. Uns plans que 

havien de tenir un volum mínim perquè, en ser completament plans, 

apareixerien de color negre en relacionar-los amb el BuildAR o qualsevol altre 

programa lector. 

 

Una vegada dissenyats els plans calia anar-hi afegint elements (rectes, punts, 

figures, plans...) segons l’exercici del sistema dièdric que calia treballar. 

Aquesta segona part, aparentment també molt fàcil, no ho era tant. En treballar 

amb 3 dimensions, a l’ordinador, s’ha d’anar amb compte amb la manera com 

es mouen els elements a l’espai. Moltes vegades pots pensar que ja has situat 
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l’element en qüestió on volies i, en realitat, està molt lluny d’aquest lloc. La 

manera de treballar bé i fàcilment amb aquest programa és conèixer-lo bé i 

dominar-lo. 

Crear els 20 models tridimensionals programats no era una feina difícil però sí 

que demanava temps. Vegem-ne uns quants exemples: 

 

Exercici nº1: Punts que pertanyen a rectes o rectes que passen per punts. 

 

Exercici nº6: Intersecció de plans. 
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Tan aviat com els vaig tenir acabats els vaig guardar en diferents formats: 

-En format .skp, el format per defecte del Google SketchUp, que també em 

permetia d’editar qualsevol volum creat. 

-En format .skb, un format amb el que es guarda el projecte automàticament en 

donar la instrucció “Desar”. 

-En format .3ds, el format que necessitava per adherir el model 3D al BuildAR. 

Per a guardar-lo d’aquesta manera, vaig haver d’anar a l’opció “Exportar”. 

-En format .DAE, el format que necessitava per a la programació de la plana 

web. 

Novament, però, vaig tenir problemes amb la programació. En guardar la 

pel·lícula .swf i visualitzar-la, ensenyant el marcador a la càmera i apareixent-

ne el volum, se’m barrejaven els colors. No apareixien els que hi havia guardats 

en el model tridimensional. Vaig veure que el meu company Victor, l’any 

passat, havia tingut el mateix problema amb els colors i també se li sumava un 

problema d’arestes : aquestes no s’hi mostraven. Em vaig fixar millor, i a mi 

tampoc se’m mostraven les arestes i es feia realment difícil de veure quina era 

la figura que hi havia al marcador. 

Com ell, vaig utilitzar el 3ds Max, un programa de disseny que només amb la 

importació i l’exportació (en format .DAE) de cadascun dels volums guardats 

amb extensió .DAE (prèviament exportats des del Google SketchUp), ja 

n’apareixien els colors i les arestes. És un fenomen inexplicable per a mi ara 

mateix però em va anar molt bé per a poder acabar el meu treball. 
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4.4 PROGRAMACIÓ  

La programació vaig dividir-la en dues parts. 

La primera, per relacionar els marcadors amb les figures 3D de manera fàcil i 

ràpida, i agradable al públic, la vaig fer amb el BuildAR. 

La segona ja era més complicada. Es tractava d’obtenir arxius compatibles amb 

la xarxa per poder dissenyar la meva pròpia plana web. La vaig fer amb l’Adobe 

Flash Professional CS5.5 

En el primer cas l’objectiu era simple i fàcil de fer, però s’ha de saber utilitzar el 

programa. Primer de tot, calia descarregar el BuildAR (gratuïtament). S’havia 

d’executar i començar-hi a treballar. 

 

 

El primer pas de la programació és senzill. S’ha de crear un patró propi del 

BuildAR a partir del marcador perquè el programa el pugui reconèixer. Ho fem 

d’aquesta manera: 
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Quan se’ns obre aquesta finestra busquem el nostre marcador, al qual, 

prèviament, hem hagut de treure el marge negre del voltant i hem hagut de 

guardar com a imatge. El seleccionem i l’obrim. 
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I tot seguit el guardem. Se’ns guardarà com a arxiu .patt, una extensió especial 

del programa. Després només cal obrir aquest nou fitxer i adjudicar-li un volum. 
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Quan el tenim obert, el despleguem clicant el + i hi adjuntem el volum. 

 

Fem doble click sobre el que hi ha dins el requadre vermell. 
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Se’ns torna a obrir una finestra de busca, busquem el volum i l’obrim i ja està 

fet. Quan ensenyem el marcador a la càmera, ens hauria d’aparèixer el volum. 

 

Això ho vaig repetir per a tots els volums. No s’ha de generar un patró de 

marcador cada vegada, però sí relacionar-hi un volum diferent. 

Els documents del BuildAR se’m van guardar amb format .xml. D’aquesta 

manera, tenia 20 documents d’aquest tipus on el marcador sempre era el 

mateix i el que variava era el volum 3D. Així podia obrir cada vegada el que 

volgués. 

 

La segona part de la programació va ser més complicada, però també vaig tenir 

ajuda. Concretament d’un blog  d’un expert creador de realitat augmentada. 

http://ingcarlosreina.inkframe.com/category/realidad-aumentada/ 
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Vaig entrar-hi i vaig buscar com ho podia fer. Vaig anar a l’apartat: “Tutorial 

paso a paso de como hacer realidad aumentada”. Allà hi explica els programes 

que s’han de descarregar i com utilitzar-los. Una vegada descarregats, el que 

s’ha de fer és obrir l’Adobe Flash CS5.5 (o la versió que tingui cadascú) i crear 

un fitxer .fla en blanc. Se li han de posar unes mides (640x480, per exemple) i 

anomenar la classe (jo l’he anomenada diedric). Llavors simplement es guarda 

l’arxiu. 

 

Ara, dins el mateix arxiu, se n’ha de crear un de nou, però aquesta vegada ha 

de ser un arxiu .as, concretament aquest: 
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Hi hem de definir la mateixa classe que en l’anterior, i ara ja només queda 

programar-lo. 

 

 

Aquest és el meu exemple de programació. Les variables són les següents: 

-Línia 6: “diedric”, és on haurem de posar el nom de la classe. 

-Línia 8: “_diedric”, és una variable que pot tenir qualsevol nom. 

-Línia 10: “diedric”, haurem de posar el mateix que en la variable de la línia 6. 

-Línia 11: “flarlogo.pat”, on haurem de posar el nom del nostre marcador. 

-Línia 18: “exercici.dae”, on haurem de posar el nom del volum que vulguem 

visualitzar. 
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La resta de codis fan referència a arxius que hem descarregat amb les 

biblioteques FLARToolKits que ja han estat preprogramats per ser usats en 

qualsevol projecte. 

Una vegada hem afegit tot aquest seguit de codis a l’arxiu només queda 

compilar-lo. 

 

Llavors se’ns guardarà una pel·lícula .swf en la mateixa carpeta on tinguem els 

arxius .fla i .as. 
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4.5 RESULTATS  

El resultat de tota la pràctica explicada anteriorment ha estat un seguit de 20 

exercicis preparats per a ésser mostrats amb el programa BuildAR on es 

podran girar i moure al gust del consumidor per a veure ben bé com és la figura 

(rectes, punts, plans...) dins el diedre, amb les seves corresponents 

projeccions. 
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Observem-ne més exemples: 

 

Exercici nº2: Recta que pertany a un pla o pla que conté una recta. 

 

Exercici nº12: Perpendicularitat entre recta i pla. 
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Els últims quatre exercicis són una mena d’edició especial del sistema dièdric. 

Les corbes còniques, on s’inclouen: el cercle, l’el·lipse, la paràbola i la 

hipèrbola. Aquestes corbes s’aconsegueixen seccionant un con, mitjançant un 

pla inclinat de maneres diferents. 

Vegem-ne el procés: 
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I, finalment, obtenim l’el·lipse: 

 

Tant el cercle, com l’el·lipse, com la paràbola s’obtenen amb un con i un pla, 

ara bé, amb el cas de la hipèrbola, el procés varia una mica: en comptes 

d’utilitzar un con, n’hem d’utilitzar-ne dos i han d’estar un sobre l’altre (el de dalt 

invertit), llavors, se li aplica un pla vertical que talli a qualsevol alçada menys en 

la unió d’ambdós cons. Observem-ho: 
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Com a resultat, obtenim la hipèrbola: 
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Una altra part del resultat ha estat la plana web que he creat per a difondre el 

meu treball i perquè pugui ser utilitzada per professors i alumnes de dibuix 

tècnic als qui els agradin les noves tecnologies. 

http://www.sacosta.org/mr 

Aquesta plana web conté el marcador que s’ha de mostrar perquè apareguin 

les diferents figures, informació sobre com funciona la plana i una finestra que 

connecta amb la càmera web i, per mitja d’una llista situada a la dreta, cadascú 

pot escollir l’exercici que més li convingui. 

 

 

Per veure’n els resultats aplicats a la xarxa, entreu-hi i ho podreu comprovar de 

primera mà. 
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Ambdós són uns resultats força bons. He complert tots els objectius marcats en 

un principi, alguns amb més ajuda de blogs i tutorials; i d’altres amb menys. 

El que no he pogut fer i m’hauria agradat molt és un llibre on es recollissin un 

conjunt de marcadors que, en llegir-los, s’anessin mostrant els diferents volums 

que he creat. Un llibre amb explicacions, aprofundint més en el dibuix tècnic. 

Avui dia no hi ha gaires llibres que incloguin realitat augmentada i per això era 

una molt bona idea. 

L’aparença dels resultats, és a dir, dels volums, és molt millor de l’esperada i 

queda molt clar com està situat cada element, un resultat molt positiu. 

Ja acabant aquest apartat, el treball no és complert del tot ni molt menys. Hi ha 

moltíssimes coses a millorar, com per exemple, les programacions, fer-ne amb 

alguns programes que donin menys problemes; un altre exemple podria ser el 

nombre d’exercicis, vint està bé per començar però, en anar una mica avançats 

amb el sistema dièdric, és un nombre just i es podria ampliar. 
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5. CONCLUSIONS  

 

Les conclusions que puc extreure del meu treball de recerca en són moltes, 

perquè he après moltíssimes coses, no tan sols del tema tractat sinó també de 

la vida dels treballs i el fet d’anar-los fent mica en mica. El que ha quedat ben 

clar és que s’hi ha de dedicar hores a un treball, sigui quin sigui, però més 

encara, al treball de recerca. 

He après nous formats per treballar, per millorar l’aspecte dels meus treballs i 

feines i he après que qualsevol informació, per remota que sigui l’opció de 

trobar-la, es pot trobar a internet. Hi és tot i això dóna molta confiança a l’hora 

de treballar però també s’ha de saber buscar, que no sempre és fàcil. 

Des d’un principi (maig de l’any passat) ja tenia clar que volia fer un treball 

potent, però fins ara no he sabut com n’era, de potent. M’ha calgut molt d’esforç 

i hores dedicades, caps de setmana col·lapsats i nits despert, perquè, també, hi 

ha hagut les sempre presents equivocacions, que incrementaven el nombre 

d’hores a dedicar-hi. 

Amb el treball he volgut posar una mica de la meva part al desenvolupament de 

la realitat augmentada i a la seva aplicació als estudis i crec que ho he 

aconseguit. El meu treball, que crec realment que pot ser útil, podrà ser utilitzat 

per tots els professors i alumnes de dibuix tècnic del món, que parlin català, és 

clar. 

La RA ja està funcionant perfectament en alguns sectors avui dia però té, 

encara, infinites possibilitats d’aplicació, per això cal gent que s’hi posi, que la 

treballi, que la desenvolupi fins a l’extrem, com fem els humans amb qualsevol 

nova tecnologia i, d’aquesta manera, potser 30 anys més endavant, viurem una 

mica millor. 
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N’he quedat molt satisfet d’aquest treball. A més, he adquirit alguns 

coneixements de dibuix tècnic que em serviran a l’hora de treballar aquesta 

matèria, la podré gaudir molt més del que ja ho faig. 

I, finalment, vull aclarir que considero una sort ser els únics de l’estat espanyol 

que fem el treball de recerca perquè això ens dóna una experiència de com 

seran de durs els nostres propers treballs a la universitat. 

Espero que hagueu gaudit de llegir aquest treball i espero haver-vos sabut 

transmetre tot, o, si més no, una part del conjunt de nous coneixements que he 

adquirit. 
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6. AGRAÏMENTS  

 

Vull donar les gràcies a totes aquelles persones que m’han volgut ajudar 
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7. WEBGRAFIA  

 

Tota la informació que ha quedat plasmada en aquest treball l’he extreta, 

bàsicament, d’internet i de persones amb coneixements més específics que els 

meus sobre la matèria. 

Portal de vídeos 

http://www.youtube.com/ 

Enciclopèdia online 

http://www.wikipedia.org/ 

Portal de notícies 

http://www.americalearningmedia.com/ 

Web de descàrrega del FLARToolKit 

http://www.libspark.org/wiki/saqoosha/FLARToolKit/download#FLARToolKitLicense 

Web de l’empresa LAYAR 

http://www.layar.com/ 

Web de l’empresa WIKITUDE 

http://www.wikitude.com/ 

Web de l’empresa WOICES 

http://woices.com/ 
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Blog de realitat augmentada 

http://sotfix.blogspot.com.es/2011/02/flartoolkit-flash-realidad-aumentada.html 

Blog de geolocalització 

http://hablandoencorto.blogspot.com.es/2011/05/geolocalizacion-5-aplicaciones-para.html 

Diccionari virtual abc 

http://www.definicionabc.com/geografia/geolocalizacion.php 

Web amb informació de wikitude 

http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/wikitude-realidad-aumentada-android.html 

Portal de definicions 

http://www.masadelante.com/ 
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8. GLOSSARI  

 

Axonometria 

És la branca del dibuix tècnic que s’ocupa de representar gràficament els 

elements geomètrics que tenen volum en el pla. Utilitza tres eixos ortogonals 

per representar l’alçada, l’amplada i la profunditat, és a dir, les tres dimensions. 

 

Sistema dièdric 

És un mètode de representació geomètrica dels elements de l’espai sobre un 

pla, utilitzant una projecció ortogonal reflectida sobre dos plans que es tallen 

perpendicularment. El mètode gràfic consisteix en representar l’alçat, de 

l’element en qüestió, sobre el pla vertical i la planta sobre el pla horitzontal 

mitjançant rectes paral·leles als plans. 

 

Projecció ortogonal  

Una projecció és l’ombra que genera un cos i ortogonal vol dir perpendicular; 

per tant, la projecció ortogonal d’un cos és la seva ombra sobre el pla reflectida 

de manera perpendicular. 

 

“Smartphone” 

És una paraula anglesa que significa telèfon intel·ligent. Fa referència als 

telèfons mòbils actuals que estan construïts sobre una plataforma informàtica 

mòbil, amb una major capacitat de computació i connectivitat que un telèfon 

mòbil convencional. El terme “intel·ligent” fa referència a la capacitat de fer-se 
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servir com a ordinador de butxaca, arribant, fins i tot, a substituir l’ordinador 

personal en alguns casos. 

Algunes aplicacions més importants d’aquest tipus de telèfons són: 

-La capacitat d’obrir el propi correu electrònic. 

-El GPS. 

-El PDF. 

 -Microsoft Office. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tweet” 

És una paraula anglesa que fa referència al “Twitter”, que significa: una petita 

ràfega d’informació intranscendent i els sons emesos pels ocells. És una 

pàgina web, relacionada amb les xarxes socials, on es poden trobar les últimes 

notícies, sobre qualsevol usuari del món, publicades per ell mateix. “Tweet” 

significa: el cant dels ocells. En el llenguatge de les xarxes socials significaria 

una cosa com l’actualització de l’estat d’un usuari o una publicació d’algun 

d’ells. 
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“Tablet” 

És un terme angles que utilitzem per a designar un tipus de computadora 

portàtil, de major mida que un telèfon intel·ligent, integrat en una pantalla tàctil 

amb la que s’interactua amb els dits o alguna mena de punter. No té necessitat 

de teclat ni ratolí, els últims avenços, de fet, diuen que ja s’està treballant amb 

teclats virtuals (projectats sobre qualsevol superfície). 

 

 

Georeferenciació 

És un sinònim de geolocalització. Defineix la localització d’un objecte qualsevol 

en un sistema de coordenades determinat. Literalment parlant, fa referència a 

un lloc. 

 

Audioguies 

Són unes guies auditives. Serveixen per a explicar definicions o detalls sobre 

algun lloc del món o sobre alguna nova tecnologia desconeguda però, en 

comptes de fer-ho per escrit, es fa verbalment. 
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“Web cam” 

És un terme anglès que s’utilitza sovint per referir-se a la càmera de l’ordinador. 

Avui dia, gairebé tots els ordinadors portàtils duen una càmera incorporada, 

aquesta seria un exemple de “web cam”. També hi ha càmeres externes per als 

ordinadors de sobretaula, que també s’anomenen de la mateixa manera. 

 

 

ActionScript 

És un tipus de llenguatge informàtic que s’utilitza per a programar en la 

plataforma Flash. És fix i tancat, cosa que va molt bé per a reduir la memòria 

que ocupen els programes programats d’aquesta manera i els dóna més 

solidesa. 

 

Arxius PDF 

PDF prové de la terminologia anglesa Portable Document Format, Format de 

Document Portàtil. És un format d’arxius desenvolupats per Adobe Systems 

que ha tingut molt d’èxit i s’ha estandarditzat. Ara el podríem definir com un 

format d’arxiu universal. 
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Tutorials 

Són un conjunt d’instruccions a seguir per a poder desenvolupar una activitat 

determinada. Aquestes instruccions poden estar per escrit o poden ser 

auditives. Normalment els vídeo tutorials agrupen les dues opcions i combinen 

imatges d’algú fent l’activitat amb la veu de la persona explicant com es fa. 

 

Arestes 

Són els costats rectes, que es poden definir amb una línia recta, de les figures 

geomètriques. Són les línies rectes que uneixen dos vèrtex en una figura. 

 

Blog 

Es tracta d’un lloc web on el seu propietari pot anar-hi introduint informació, ja 

pot ser en format text, imatge o vídeo, i, que té la característica que, sempre, 

l’última addició d’informació apareixerà dalt de tot. 



 

 


