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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 INTRODUCCIÓ AL TREBALL 

 

La Axonometria a l’escola suposa una font de problemes per als estudiants a causa dels 

conflictes de percepció visual i espacial. Hi ha molts alumnes que tenen dificultats a 

l’hora d’imaginar-se com poden ser les figures en 3D que apareixen als exercicis en 2D. 

És per això que he fet aquest treball. 

Amb aquest projecte el que es pretén és crear un llibre amb una sèrie de figures 

axonomètriques que apareguin ja resoltes en 3D i en realitat augmentada per a 

facilitar-li el treball a aquells que tenen problemes de visió espacial ajudar-los a 

desenvolupar les seves capacitats d’imaginació espacial.  

Aquest treball, a la part pràctica, inclou un llibre físic que conté les vistes de 58 figures 

amb el marcador i la figura en realitat augmentada corresponent. Aquest tipus de 

llibre ja existeix, però la meva intenció és crear un de lliure per que pugui ser aprofitat 

per tothom. 

A la web del treball, a més, apareixerà tot el contingut necessari com poden ser les 

figures, programes, etc. disponibles per a descarregar. 

 

PÀGINA WEB DEL TREBALL: 

www.victormorenocaceres.wix.com/axonometriaenra 

 

https://googledrive.com/host/0B9qLDJmVKleINUh1WG1mTklqQ2c/index.html
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1.2 INTRODUCCIÓ A L'AXONOMETRIA 

 

QUÈ ÉS? 

L'axonometria és la part de la geometria descriptiva que estudia el sistema de 

representació de figures espacials en un pla per mitjà de projeccions obtingudes 

segons tres eixos. 

L'Axonometria entra dins dels tipus de perspectives i es diferencia de la perspectiva 

cònica, que funciona projectant un cos tridimensional sobre un pla mitjançant rectes 

que surten des d'un punt comú fins als diferents punts del cos. Aquesta perspectiva 

està dissenyada pera què es vegi la imatge com si l'estiguéssim mirant des del punt 

comú amb els nostres ulls. 

 

 

 

 

A més, a banda d'aquest dos grans grups de perspectives, tenim: 

 

 

 

 

 

Perpectiva cónica 
Exemple de perspectiva cònica 
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Projecció isomètrica 

És un sistema de projecció gràfica en el qual els tres eixos formen angles de 120° entre 

ells. És el més utilitzat, ja que permet representar escales gràfiques tot mantenint les 

dimensions en els tres eixos X, Y, Z.  

 

 

 

 

 

 

Projecció militar 

És un sistema de projecció gràfica on els eixos X i Y formen un angle de 90°, mentre 

que l'eix Z pot estar a 120° del X i a 150° del Y o a 135 ° de cadascun. Els principals 

avantatges d'aquest tipus de projecció són:  

 Les distàncies en el pla horitzontal 

conserven les seves dimensions i 

proporcions. 

 Les circumferències en el pla 

horitzontal es poden traçar amb el 

compàs mentre que, al vertical, seran 

el·lipses.  

 

L'eix Z presenta una disminució de 2/3, un inconvenient que anivella els avantatges. 

 

Exemple de projecció isomètrica Eixos de la projecció isomètrica 

Eixos de la projecció militar  
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Projecció cavallera  

 

És una classe de projecció gràfica que presenta els eixos X i Z formant un angle de 90° 

mentre que l'eix Y està a 45° de la part negativa de l'eix X. És per això que les 

dimensions verticals i d'amplada es mantenen (eixos X i Z) mentre que les profunditats 

(eix Y) presenten una reducció que acostuma a ser de: 1/2, 2/3 o 3/4. Aquest tipus de 

projecció és bastant utilitzada a causa de la seva facilitat d'elaboració tot i que el 

resultat no sigui massa real. 

Projecció DIN-5 

És la norma que recomana una perspectiva axonomètrica específica, i es caracteritza 

per formar 131º 25' entre els eixos XY i ZY, i 97º 10 'entre XZ. Presenta una reducció de 

1/2 a l'eix X. Aquest tipus de projecció està començant a créixer i cada cop s'utilitza 

més, ja que està normativitzada.  

 

  

Eixos de la projecció cavallera 

Eixos de la projecció DIN-5 
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1.3 PROBLEMES DE VISIÓ ESPACIAL 

La percepció visual és un element important en 

infinitat d'activitats de la vida, no només en les 

relacionades amb l'aprenentatge escolar o amb la 

geometria. Aquest camp ha estat molt estudiat i se'l 

coneix també com com "percepció espacial", 

"imaginació espacial", "visió espacial", o "visualització".  

L'element bàsic en totes les concepcions de percepció 

visual són les imatges mentals, és a dir, les 

representacions mentals que hom pot fer d'objectes físics, relacions, conceptes, etc. 

En el context de les matemàtiques, Norma C. Presmeg (1986),  va deduir diversos tipus 

d'imatges mentals: 

1) Imatges concretes pictòriques. Es tracta d'imatges figuratives d'objectes físics. 

 

2) Imatges de fórmules. Consisteixen en la visualització mental de fórmules o 

relacions esquemàtiques de la mateixa manera com es veurien, per exemple, 

en un llibre de text. 

 

3) Imatges de patrons. Són imatges d'esquemes visuals corresponents a relacions 

abstractes. A diferència del tipus anterior, no es visualitza la relació pròpiament 

(una fórmula generalment), sinó alguna representació gràfica del seu significat. 

 

4) Imatges cinètiques. Es tracta d'imatges en part físiques i en part 

mentals, ja que en elles hi té un paper important el moviment de mans, cap, 

etc. 

 

5) Imatges dinàmiques. Són imatges mentals en les quals els objectes o alguns 

dels seus elements es desplacen. 

A més, segons la distinció que fa A. J. Bishop (1989), les imatges visuals (físiques o 

mentals) són els objectes que es manipulen en l'activitat de visualització 

Manipulació que, tal com assenyala aquest científic, es realitza seguint dos tipus de 

processos: 

Figura que pot presentar problemes d’imaginació 
espacial 
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 Processament visual (VP). Aquest és el procés de conversió d'informació 

abstracta o no figurativa en imatges visuals i també el procés de transformació 

d'unes imatges visuals ja formades en unes altres. 

 Interpretació d'informació figurativa (IFI). És el procés de comprensió i 

interpretació de representacions visuals per a extreure la informació que 

contenen. Per tant, aquest procés pot veure's com l'invers de l'anterior. 

En l’àmbit acadèmic sovint s’observen dificultats en l’aplicació d’aquests processos, 

que es tradueixen en problemes a l’hora d’imaginar gràfiques, fer esquemes mentals, 

recordar fórmules o imaginar objectes en tres dimensions partint d’una imatge sobre 

paper, per exemple. Malgrat aquest problema, hi ha diversos exercicis que ajuden a 

desenvolupar la percepció espacial per a compensar, d'aquesta manera, les mancances 

en les habilitats visuals que té cada persona segons Del Grande (1990): 

1. Coordinació motriu dels ulls. És la capacitat que tenen els ulls per seguir el 

moviment dels objectes de forma àgil i eficaç. 

 

2. Identificació visual. És la capacitat de reconèixer una figura aïllant-la del seu 

context. S'utilitza, per exemple, quan la figura està formada per diverses parts, 

com en els mosaics, o en casos de figures superposades.  

 

3. Conservació de la percepció. És la capacitat de reconèixer que un objecte 

manté la seva forma encara que deixi de veure's total o parcialment, per 

exemple perquè s'hagi girat o s'hagi ocultat. 

 

4. Reconeixement de posicions en l'espai. És la capacitat de relacionar la posició 

d'un objecte amb un mateix (l'observador) o amb un altre objecte, que actua 

com a punt de referència. 

 

5. Reconeixement de les relacions espacials. És la capacitat que permet 

identificar correctament les característiques de relacions entre diversos 

objectes situats en l'espai. Per exemple, que estan girats, són perpendiculars, 

simètrics, etc. 

 

6. Discriminació visual. És la capacitat que permet comparar diversos objectes 

identificant les seves semblances i diferències visuals. Un exemple és el clàssic 

joc de les 7 diferències que apareix als periòdics. 

 

7. Memòria visual. És capacitat de recordar les característiques visuals I de 

posició que tenien en un moment donat un conjunt d'objectes que estaven a la 

vista però que ja no es veuen o que han estat canviats de posició. 
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1.4 INTRODUCCIÓ A LA REALITAT AUGMENTADA 

 

QUÈ ÉS? 

 

La realitat augmentada (RA) és el terme que s'usa per definir una visió directa o 

indirecta d'un entorn físic del món real, els elements del qual es combinen amb 

elements virtuals per a la creació d'una realitat mixta en temps real. 

Consisteix en un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació 

física ja existent. És a dir, afegir una part sintètica virtual a la real. 

  

  

 

 

Com veiem a l'esquema anterior, aquest és un punt de vista de la RA per part de Paul 

Milgram i Fumio Kishino, els que definien la realitat augmentada com un continu que 

abasta des de l'entorn real a un entorn virtual pur. Al mig es troba la Realitat 

Augmentada (més propera a l'entorn real) i una Virtualitat Augmentada (més a prop de 

l'entorn virtual).  

En resum, la realitat Augmentada és una eina interactiva que està donant els seus 

primers passos al voltant del món i que, en uns anys, la veurem corrents i avançant per 

tot arreu, sorprenent-nos i aportant un món digital inimaginable al nostre entorn real 

que abastirà totes les disciplines: videojocs, medis massius de comunicació, 

arquitectura, educació, etc.  

 

Esquema de funcionament de la RA 
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TIPUS DE REALITAT AUGMENTADA 

En l'actualitat, existeixen bàsicament quatre tipus de RA: la que utilitza marcadors, la 

que utilitza codis QR, la que funciona mitjançant imatges i la que empra 

la geolocalització. 

 

 Realitat Augmentada per marcadors 

 Aquest tipus de RA utilitza marcadors impresos en paper sobre els quals apareix una 

informació així que el software els reconeix. 

El procés el qual s'hauria de seguir per tal d'experimentar 

la RA amb marcadors seria: 

 Imprimir la sèrie de marcadors que es necessitin. 

 Encendre la càmera web. 

 Situar el marcador sota la càmera. 

 El software del programa de RA reconeix el marcador i apareix la informació al 

monitor sobre el marcador. 

 El sistema juntament amb el software està dissenyat de tal manera que si es mou o es 

rota el marcador, la informació que aparegui sobre ell segueixi el moviment del 

marcador. 

El sistema de marcadors és el que he escollit per al meu treball i apareixerà més 

informació sobre ell al llarg del treball. 

  

 

 

Marcador 
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Realitat Augmentada per imatges 

Aquest sistema de visualització de RA és molt similar a l'anterior. Utilitza la imatge com 

a marcador i fa que, en fer una fotografia de característiques semblants a les del 

marcador o simplement en enfocar la càmera cap a ella, aparegui al monitor la 

informació que se li hagi assignat. 

Un exemple clar pot ser la portada del dossier que, si fas una foto amb el Layar, et 

conduirà a la web del treball. 

Els programes que utilitzen aquest sistema funcionen bàsicament a smartphones o en 

tablets.  

 

  

 

 

Visualització de RA per imatges 
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Realitat Augmentada per codis QR 

 Aquest sistema també és molt semblant als dos anteriors. Es diferencia en què en 

comptes d'imatges, s'utilitzen una mena de figures que tenen unes formes 

geomètriques semblants als primers marcadors però amb molts més píxels, pel que 

permeten més varietat a l'hora d'afegir diferents continguts. 

A l'igual que la RA per imatges, es necessita fer una fotografia o únicament apuntar cap 

al codi, i esperar que el software el detecti i mostri la informació assignada al codi. A la 

portada del dossier, per exemple, apareix un codi QR que et porta a la web del treball. 

A més, el QR del final de la pàgina et condueix a una web on es poden generar codis 

nous. 

 En l'actualitat, aquest sistema és el més utilitzat si parlem de realitat augmentada i, 

ara per ara, està en auge. S'utilitza en productes comercials (aliments, 

electrodomèstics, etc.) o en anuncis i fins i tot per a difondre informació turística i 

cultural. 

Els últims smartphones ja disposen de lectors de codis QR incorporats però, per 

aquells que encara no en tenen, existeixen milers d'aplicacions que els reconeixen, 

com el QR Reader, el Google Googles o el Layar. 

 

 

 Com crear un QR? Escaneja aquest codi i ho descobriràs!!!  
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Realitat Augmentada per Geolocalització 

  

La Geolocalització és un terme que es refereix al posicionament amb el que es defineix 

la localització d'un objecte espacial. Per tant, aquest tipus de RA disposarà les 

informacions en funció de la situació en la que un es troba.  

Aquestes aplicacions, dissenyades essencialment per a smartphones, utilitzen el 

hardware d'aquests (brúixola, GPS, càmera, acceleròmetre) per a localitzar i 

superposar una capa d'informació sobre el que es veu a la pantalla. 

Aquestes informacions acostumen a ser POIs (punts d'interès) com bars, hotels, 

museus, estadis, etc.  

En definitiva, les apps de RA per geolocalització ens mostren els POIs més propers a on 

ens trobem i ens aporten tota la informació necessària sobre els mateixos, una eina 

molt pràctica. 

L'aplicació més utilitzada és el Layar, que els smartphones Android porten incorporada 

gratuïtament. 

 

 

 

 

 

 
POIs per geolocalització amb Layar 
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1.5 LA REALITAT AUGMENTADA A L'EDUCACIÓ 

Vista i comprovada la versatilitat d'aplicacions que ofereix la realitat augmentada, 

actualment, molts àmbits com la medicina, l'arquitectura o la publicitat s'han anat 

sumant a aquesta tecnologia. 

L'educació tampoc n'ha estat una excepció. La idea: oferir espais interactius més 

versemblants que afavoreixin una major immersió per part de l'alumne i, d'aquesta 

manera, un aprenentatge més significatiu. És per això que molts llibres estan 

començant a incloure marcadors on apareixen imatges augmentades relacionades amb 

cada tema. 

La Realitat Augmentada a l'educació s'utilitza principalment per a què els alumnes es 

puguin arribar a fer una idea de com és: el sistema respiratori, un motor o les diferents 

capes del planeta Terra, per posar alguns exemples. 

En definitiva, l'ús de les tecnologies per a la producció d'imatges tridimensionals en 

l'àmbit educatiu té un gran potencial, especialment pel seu atractiu dinamisme i la 

motivació que aquest pot generar en els 

estudiants, com demostren els vídeos que, 

en relació a aquest tema, s'han inclòs a la 

web del treball. 

  

Llibre educatiu que inclou dibuixos amb RA 
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2. DECISIONS 

Aquest apartat argumenta les decisions preses a l’hora de realitzar el treball: els 

motius d’haver escollit una metodologia determinada i també les raons que han portat 

a seleccionar uns programes concrets i no pas uns altres. És per això que l’he volgut 

estructurar en els programes triats i les figures a crear, els dos aspectes que generen 

més dubtes. 

2.1 PROGRAMES 

Escollir els programes més adients per a cada cas ha estat sovint un problema a causa  

de la gran quantitat d’aplicacions existents i la gran semblança entre les possibilitats 

que ofereixen. 

Explicaré els programes que he trobat útils i els que finalment he utilitzat en cada pas 

de la realització de les figures: 

  

 2.1.1 DISSENY EN 3D 

 

BLENDER 

Blender és un programa lliure d'animació en 3D. 

És compatible amb la totalitat de les funcions que 

ofereix el 3D: modelatge, animació, simulació, 

interpretació, composició i seguiment de moviment, fins i tot l'edició de vídeo i creació 

de jocs. Els usuaris avançats, en un programa de codi lliure, fan servir API de Blender 

per personalitzar l'aplicació i escriure eines especialitzades que sovint s'acaben 

incorporant en successives versions del software. Aquest programa, al ser una  

multiplataforma, funciona igual de bé en Linux, Windows i Macintosh. 

Aquí l'enllaç a la seva pàgina web : http://www.blender.org/ 

http://www.blender.org/
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3Ds MAX I MAYA 

Són dos programes distribuits per la casa Autodesk 

que serveixen per crear modelatge, animació, 

renderització i composició en 3D als creadors de 

jocs, cinema i gràfics de moviment. Aquest dos 

programes però, no estan a l'abast d'usuaris novells, 

ja que són força complexos. A més no són de programari lliure i són bastant cars. 

Web de 3Ds MAX : http://www.autodesk.es/products/autodesk-3ds-max/overview 

Web de MAYA : http://www.autodesk.es/products/autodesk-maya/overview 

SKETCHUP 

Aquest ha estat el programa escollit en 

el meu treball per al disseny en 3D. 

Google SketchUp és un programa de disseny i modelatge en 3D que permet crear els 

teus models des de zero, modificar-ne els d'altres usuaris i fins i tot compartir-los amb 

altres usuaris a través de la galeria 3D de Google. El programa aporta un ventall molt 

ampli de tota classe d'eines de dibuix, efectes i textures. 

És un programa lliure de Google que té l'avantatge de ser bastant senzill d'utilitzar, 

comparat amb els anteriorment esmentats. A més, es poden obtenir resultats més que 

acceptables i un cert nivell de coneixement en poc temps ja que Google posa una gran 

quantitat de tutorials i recursos a l'abast de l'usuari. 

És per això que vaig escollir aquest programa en aquesta part del treball, perquè és 

assequible a l'hora de ser utilitzat i conté les eines que necessitava per crear les 

figures. 

Pàgina web de Google SketchUp : http://www.sketchup.com/es 

  

http://www.autodesk.es/products/autodesk-3ds-max/overview
http://www.autodesk.es/products/autodesk-maya/overview
http://www.sketchup.com/es
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 2.1.2 PAS DEL 3D A LA REALITAT AUGMENTADA 

2.1.2.1 RA per sistemes de geolocalització 

HOPPALA  

Layar, Wikitude i Junaio són tres apps que 

contenen navegadors de RA, és a dir, 

permeten visualitzar RA geolocalitzada. Per crear continguts d'aquest tipus utilitzarem 

la plataforma Hoppala, amb la qual podrem generar una capa i establir una sèrie de 

punts d'interès (POIs) geolocalitzats. 

Pàgina web de l'aplicació : http://www.hoppala-agency.com/ 

ESPIRA 

Aquest projecte de l'Associació Espiral 

permet a professors i alumnat crear les 

seves pròpies rutes geolocalitzades i 

visualitzar-les posteriorment des de l'app (disponible en Android i iOS). Actualment es 

troba en fase de desenvolupament, per això de moment no és possible sol·licitar-ne 

l'accés per crear una nova ruta. Amb tot, es tracta d'una aplicació de la que se'n preveu 

un gran futur. 

Pàgina web del projecte: http://ciberespiral.org/es/noticias/22-categoria-3-de-

noticies/190-projecte-espira 

LAYAR 

És l'aplicació de RA més utilitzada a nivell global. Es tracta d'un 

navegador de RA que geolocalitza tots els elements que hagin 

estat prèviament augmentats i compartits. El Layar, no permet crear RA per ell mateix 

sinó que detecta la que ha estat abans creada. 

Web de Layar : https://www.layar.com/ 

http://www.hoppala-agency.com/
http://ciberespiral.org/es/noticias/22-categoria-3-de-noticies/190-projecte-espira
http://ciberespiral.org/es/noticias/22-categoria-3-de-noticies/190-projecte-espira
https://www.layar.com/
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2.1.2.2 RA per reconeixement 

AUGMENT 

És una app per a dispositius mòbils 

(Android i iOS) de visualització i creació de 

RA. La creació es realitza en l'ordinador i 

permet establir el propi tracker (és markerless: utilitza una imatge qualsevol com a 

marcador) i fins i tot manipular l'objecte en pantalla sense tracker. 

Pàgina web d'Augment : http://augmentedev.com/ 

AURASMA 

Amb Aurasma podem generar continguts en RA des de 

la pròpia app del nostre smartphone (Android i iOS) o 

bé des de la interfície web Studio. Resulta molt senzill 

crear una "Aura" des de la pròpia app, especialment 

per fer que, a partir de qualsevol fotografia que fem (markerless) aparegui un vídeo o 

una altra imatge en RA. Per a visualitzar una imatge augmentada és necessari seguir el 

canal de l'usuari que la va crear. 

Pàgina web d'Aurasma : http://www.aurasma.com/ 

 

LAYAR CREATOR 

Aquesta app de Layar (disponible per Android i iOS) permet 

que quan una imatge augmentada és escanejada (com si es 

tractés d'un QR) mostri continguts, com un enllaç web, una 

galeria d'imatges, un vídeo, etc. A diferència d' Aurasma, el reconeixement és 

universal, i encara que la impressió interactiva es realitza des de l'app, accedirem a la 

creació des d'un navegador web. 

Pàgina web de Layar Creator : https://www.layar.com/products/creator/ 

 

http://augmentedev.com/
http://www.aurasma.com/
https://www.layar.com/products/creator/


El "Llibre definitiu" de l’Axonometria en RA  Víctor Moreno Cáceres 

Treball de Recerca Pàgina 20 

 

PLUG-IN AR-MEDIA PER SKETCHUP 

Un dels programes més senzills per a crear objectes 3D és 

SketchUp. Aquest plug-in permet visualitzar el nostre projecte 

en RA des del mateix programa. AR-media també disposa 

d'una aplicació que permet visualitzar models de la seva 

pròpia galeria, encara que per afegir-ne un de propi és necessari comprar la llicència.  

Més informació i descàrrega: 

http://www.inglobetechnologies.com/en/new_products/arplugin_su/info.php 

 

BUILDAR 

És un programa de creació de RA que 

permet crear els teus propis marcadors. Per 

ara, només està disponible per ordinadors. 

Pàgina web de BuildAR : http://www.buildar.co.nz/ 

AUMENTATY AUTHOR 

És un programa de creació de RA disponible 

per a Windows, Mac i que també es preveu 

que s'obri en breu als dispositius mòbils. 

Podem crear escenes amb fins a 20 imatges 2D i models 3D estàtics i animats, associats 

a les 20 marques establertes (encara no podem crear el nostre propi marcador). Les 

escenes generades amb Author seran visualitzades posteriorment amb Aumentaty 

Viewer. 

És aquest el programa que he utilitzat per crear la RA, ja que és un programa molt 

intuïtiu i totalment compatible amb el Google SketchUp. A més, els marcadors vénen 

ja donats i amb 20 són suficients. 

Pàgina web d'Aumentaty : http://www.aumentaty.com/ 

http://www.inglobetechnologies.com/en/new_products/arplugin_su/info.php
http://www.buildar.co.nz/
http://www.aumentaty.com/
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 2.1.3 CREACIÓ DE LES VISTES 

En aquesta etapa del treball he utilitzat el que s'anomena un programa CAD, que són 

programes de disseny assistit per ordinador. Dins d'aquest grup hi ha els destinats a 

usos més professionals, com l’AutoCAD, que són força cars, i també d’altres opcions 

més econòmiques o fins i tot de programari lliure com els dos que descric a 

continuació: 

FREECAD 

Ofereix una experiència i interfície 

increïblement similar a la d'AutoCAD, pel 

que és ideal per a aquells que a l'oficina 

compten amb el programa d'Autodesk, i a casa desitgen mantenir l'experiència el més 

semblant possible. Això sí, el gran avantatge per als que volem especialitzar-nos en 

enginyeria mecànica i industrial és que FreeCAD s'enfoca molt en aquest àmbit i 

ofereix una gran varietat d'eines per assistir en el disseny d'elements mecànics. També 

és multiplataforma. 

Pàgina web de FreeCAD : http://www.freecadweb.org/ 

QCAD 

QCAD és una aplicació de dibuix assistit per 

ordinador en dues dimensions. No és un 

programa lliure tot i que existeix una versió de 

prova prou completa que es pot utilitzar 

indefinidament. És una alternativa més senzilla 

a altres programes CAD de disseny, com el més 

famós AutoCAD. 

Ha sigut el programa que he utilitzat per crear les vistes de les figures ja que ja el sabia 

fer anar i contenia tot allò que necessitava per fer els dibuixos en 2D. 

Pàgina web de QCAD : http://www.ribbonsoft.com/en/qcad-es 

http://www.freecadweb.org/
http://www.ribbonsoft.com/en/qcad-es
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2.2 FIGURES 

Per la realització del meu treball, he creat 58 figures dividides en tres grups segons la 

seva forma o propòsit i així estan dividides en els tres diferents arxius del Viewer. A 

cada arxiu, les figures estan ordenades segons la seva dificultat (de més petita a més 

gran) i, per tant, a mesura que avancem en les figures, el seu grau de complexitat 

augmenta. Els tres grups de figures són:  

Nom figures Número 
 

Figures amb línees rectes 
1 - 20 

Són 20 figures amb 

únicament figures rectes. 

Van del més bàsic, com un 

cub, a figures més 

complexes. 

Figures amb línees corbes 
20 - 40 

Són 20 figures amb línies 

rectes i corbes, per tant la 

dificultat augmenta. 

Figures de les PAU 
40 - 58 

Són les 18 figures que han 

entrat als tres últims anys 

(2013, 2012, 2011) incloent 

les figures del exàmens de 

recuperació. Són llògicament 

figures amb un alt nivell de 

complexitat. 

 

Els dos primers grups de figures han estat elaborades a partir d’una plantilla d’un cub 

de 9x9x9 i amb cada cara dividida també en 9 parts, estil cub de Rubik. Això ho he fet 

per facilitar la creació de les noves figures i per tal de que tinguin totes més o menys la 

mateixa mida. Totes les figures estaran també disponibles per ser descarregades a la 

pàgina web del treball. 

Descripció 
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3. METODOLOGIA 

En aquest bloc apareix un exemple de com construir una figura pas a pas, des de que 

és creat el volum al SketchUp fins que s'augmenta amb l'Aumentaty. 

1. A partir de la plantilla, es crea la figura que es vulgui a través del programa de 

disseny en 3D, l'SketchUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un cop creada la figura, es guarda en format .skp per si es vol editar 

posteriorment però, a més, s'exporta en format .dae per que pugui ser oberta 

des de l'Aumentaty. Els arxius es poden guardar on s'esculli.  

 

Creació de la figura 

Guardar la figura per ser editada si s'escau Exportar la figura en format .dae com a model 3D 
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3. Ara, s'obre l'Aumentaty Author i s'importa la figura creada en format .dae. 

 

4. L'arxiu apareixerà a la finestra de baix a l'esquerra. A continuació s'arrossega 

l'arxiu fins el marcador que es vulgui. 

 

 

 

 

 

Es clica a fichero - importar modelo Es selecciona l'arxiu .dae que ha estat creat anteriorment 

Arxiu .dae importat S'arrossega l'arxiu a qualsevol marcador; en aquest cas, el primer  
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5. Un cop assignada la figura a un marcador, activar la càmera web i enfocar-la 

cap al marcador per tal de que surti la figura sobre aquest. Si no tens el 

marcador físicament, cal imprimir-lo. 

 

6. La figura es podrà editar mitjançant el comandaments de la finestra que 

apareix a la dreta de la pantalla. Aquestes eines permeten rotar la figura, 

traslladar-la cap als costats o amunt i avall, augmentar-ne o disminuir la mida, 

etc. Per poder fer-ho, s'haurà de tenir seleccionat el marcador de la figura que 

es vol editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el marcador i imprimir-lo Activar la càmera web i visualitzar la figura 

Editar figura amb les eines de rotació, translació i escalar 
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7. Quan la figura estigui al seu lloc, s'exporta a una escena que  podrà ser 

visualitzada amb l'Aumentaty Viewer i apareixerà en format .atx. També es 

recomana guardar-la en format .aty per si volem tornar a editar l'escena. 

 

 

8. Un cop guardada l'escena, obrir l'arxiu .atx per visualitzar la nostra figura. 

 

 

 

  

Guardar escena en format .atx (Viewer) per ser visualitzada Guardar escena en format .aty (Author) per si es vol tornar a modificar 

Visualitzar l'escena amb l'Aumentaty Viewer Obrir l'escena (arxiu .atx) 



El "Llibre definitiu" de l’Axonometria en RA  Víctor Moreno Cáceres 

Treball de Recerca Pàgina 27 

 

9. Així quedaria al Llibre de Figures que pertany als annexos del treball. 

 

Aquestes figures pertanyen a l'escena 3 del Llibre de Figures. Per tal de poder utilitzar-

lo, només caldria:  

1. Descarregar i imprimir el llibre des de la web del treball. 

2. Descarregar les escenes 1, 2 i 3 de la pàgina web del projecte. 

3. Instal·lar l'Aumentaty Viewer (no és imprescindible instal·lar també l'Author).  

4. Utilitzar l'escena que indiqui per cada figura del llibre. 

  

Visualització de l'escena 3 del Llibre de Figures 
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4. INCONVENIENTS SORGITS 

En aquest apartat apareixeran els passos que he seguit per a elaborar el treball i les 

dificultats que han anat sorgint. 

1. Creació de les figures en 3D: en aquest pas, com ja he esmentat en apartats 

anteriors, he utilitzat el programa SketchUp. Les primeres figures, en ser més 

senzilles, no van presentar cap problema. Sí que en vaig trobar, en canvi, a 

l’hora de fer les figures de les PAU per les limitacions que aquest programa té 

en la representació de volums amb corbes. A més, al obrir les figures amb 

l'Author, hi havia cares que no es veien i la solució va ser pintar totes les cares 

de blanc amb l'SketchUp. 

2. Realització dels marcadors: els marcadors estan constituïts per un adhesiu 

enganxat en una làmina de cartró ploma. Aquesta etapa, més que dificultats, 

ha presentat un problema de temps per la seva laboriositat. 

3. Pas de 3D a RA: aquest pas, com ja s’ha dit abans, ha estat realitzat amb el 

programa Aumentaty. No ha presentat quasi cap problema, únicament que les 

figures apareixien tortes en un primer moment però només calia posar-les al 

seu lloc. 

4. Elaboració de les vistes: aquest pas ha estat fet amb el QCAD. En ser un 

programa senzill, ha presentat problemes a l’hora de fer línies discontinues ja 

que només s’apreciaven si l’escala del dibuix era molt petita. És per això que 

vaig haver de fer totes les figures amb línies contínues i després, amb un 

programa d’edició com el Photoshop, editar les línies que havien de ser 

discontínues. 
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4. CONCLUSIONS 

El meu objectiu era crear un llibre d’Axonometria en Realitat Augmentada que pogués 

ser útil per als estudiants i els professors de Dibuix Tècnic del centre i, malgrat la 

complexitat del projecte, estic satisfet dels resultats obtinguts. La finalitat del treball 

ha estat assolida i en la meva opinió, aquest llibre pot arribar a ser molt útil a 

generacions futures que facin l'assignatura de Dibuix Tècnic al centre. 

En aquest sentit, crec haver desenvolupat una eina que facilita la comprensió de 

l’assignatura i que potencia la capacitat docent dels mestres, gràcies als avantatges 

que ofereix l’ús de la Realitat Augmentada en aquesta matèria. A més, considero que 

aquest treball també pot contribuir a potenciar la capacitat de percepció i imaginació 

visual dels estudiants. Serà útil tant per estudiants, ja que facilitarà la feina a l'hora 

d'entendre-la, com pels professors, ja que els farà el treball més fàcil i ajudarà a fer 

més senzill l'ensenyament. 

A nivell personal em sento orgullós dels esforços esmerçats en el projecte i convido a 

tothom que ho vulgui a desenvolupar-lo per augmentar-ne la seva utilitat, motiu pel 

qual he decidit penjar-lo a la xarxa. 

Una vegada acabat el treball, em veig amb les capacitats de dir que m'ha agradat molt 

dur a terme aquest projecte, els resultats obtinguts han estat els esperats i he 

completat els objectius que em vaig plantejar inicialment. 

 

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí." 

Confuci (551 AC-478 AC) Filòsof xinès. 
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