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1. Introducció

La meva intenció sempre ha estat fer un treball de recerca relacionat amb la
tecnologia i els seus avenços més actuals. El projecte inicial però era força
diferent al treball resultant: Jo volia utilitzar el NIA, una cinta que mesura els
impulsos cerebrals, per facilitar l'ús dels ordinadors a aquelles persones amb
paràlisi corporal. Però el cervell humà és massa complex i irregular, i després
d'una sèrie de proves amb aquesta tecnologia (força desesperants ja que cada
dia els resultats eren diferents a l'anterior) vaig assimilar que la complexitat del
projecte era massa gran i vaig decidir canviar-lo.
El meu tutor llavors em va proposar una altra nova tecnologia interessant: la
realitat augmentada. La idea em va agradar de seguida, ja que li vaig veure
futur al tema i a més, tenia ganes de fer algun treball relacionat amb la
programació informàtica. El principal problema que teníem era que cap dels
dos posseíem cap coneixement sobre la realitat augmentada i la seva
complexitat. Però després d'una primera recerca per Internet, ens va semblar
accessible i vam decidir continuar per aquest camí. La veritat és que després
va costar més de l'esperat aconseguir fer aplicacions que fossin útils de veritat i
la recerca per trobar el mètode definitiu va ser més llarga del que inicialment
semblava. L'objectiu sempre va ser i ha sigut utilitzar aquesta tecnologia per
facilitar l'ensenyament de dibuix tècnic, com explicarem més endavant.
Finalment vam aconseguir solucionar tots els problemes i aquest és el resultat.
El treball consta d'una part escrita i una part pràctica: el programa informàtic.
En la part escrita explico els motius i objectius inicials del meu treball; defineixo
i exemplifico la realitat augmentada, els seus tipus i com s'utilitza en l'educació;
i per últim, explico el meu projecte, tots els passos i mètodes utilitzats per
aconseguir el programa definitiu i mostro el resultat final.
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1.1 Agraïments
Dono les gràcies a totes aquelles persones que m'han ajudat i recolzat durant
tot el procés i sense les quals aquest treball hauria estat impossible.
En primer lloc dono les gràcies al meu tutor Jesús Arbués per tot el seguiment
del treball, les hores i la dedicació que hi ha posat, doncs és molt dur portar un
treball de recerca i ell ha gastat moltes hores de la seva vida per ajudar-me a
realitzar-lo. Dono les gràcies també a la meva família, especialment al meu
pare Xavier pels seus consells sobre el disseny gràfic del treball i al meu germà
Bernat pel disseny del fantàstic “logo” del programa. Per últim vull agrair a totes
les persones que indirectament m'han ajudat tant a comprendre què és la
realitat augmentada i sobretot com realitzar-la. Parlo dels internautes que en
blogs, videotutorials i foros han respòs totes les meves preguntes sobre el
tema, que eren moltes. Vull donar unes gràcies especials a en Carlos Reina i a
en Sergio Daniel Fernández pel gran treball realitzat amb els seus blogs que
m'han sigut de moltíssima ajuda, i per contestar tots els meus dubtes en els
comentaris que posava en aquestes webs.
Un altre cop gràcies a tots perquè també sou creadors d'aquest treball.
Dit això, obrim, ara sí, les portes del nostre treball a tot aquell qui vulgui
aprendre sobre una nova tecnologia amb molt de futur: la realitat augmentada.
Totes les paraules en negreta que trobeu al llarg d'aquest escrit es defineixen
al final del treball en un glossari.
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2. El perquè del treball
L'objectiu d'aquest treball és ajudar en l'ensenyament d'axonometria, què és
un dels apartats del dibuix tècnic. Aquest tema presenta un problema important
d'imaginació espacial: costa imaginar-se una figura tridimensional complexa i
això complica molt la tasca de dibuixar-la. Amb aquest treball pretenc utilitzar la
realitat augmentada per solucionar aquest inconvenient.
L'objectiu final és aconseguir una agrupació d'exercicis d'axonometria,
acompanyats de les seves respectives representacions tridimensionals en
realitat augmentada per a que la seva percepció espacial sigui senzilla.

2.1 Problemes d'imaginació espacial
2.1.1 Què és la imaginació espacial?
La imaginació espacial és aquella que permet fer-se una imatge mental d'una
escena tridimensional, és a dir, allò que utilitzem per imaginar-nos

l'espai.

Bàsicament ens permet fer-nos un dibuix imaginari d'un entorn en 3D, fins i tot
si no l'estem visualitzant directament. És molt important en l'axonometria ja que
permet entendre figures representades de manera plana. Sense aquesta
imatge mental tridimensional seria molt complicat dibuixar una figura només a
partir de les seves vistes.
Està lligada a la intel·ligència espacial, situada a l'hemisferi dret del cervell i
que no depèn exclusivament de la captació visual d'imatges. Per exemple, una
persona invident pot tenir una certa imaginació espacial, imaginant-se l'espai
tridimensional a partir del que percep amb el tacte. Qualsevol lesió a la part
dreta del cervell per tant pot afectar a aquesta percepció espacial.
Concretament, aquesta intel·ligència es troba a l'escorça visual, situada a la
part posterior del cervell que s'encarrega de la visió i la comprensió de l'espai.
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Fig. 2.1. Perfil del cervell en què podem observar
l'escorça visual i la seva zona d'influència

La imaginació espacial es desenvolupa de manera gradual, fruit d'un
entrenament continu, i és important exercitar-la sovint. Només d'aquesta
manera s'aconsegueix una visió espacial clara, sense la qual és impossible
resoldre problemes d'axonometria. A més, també és indispensable en molts
altres apartats de l'educació humana, com la geometria, l'estudi de la natura,
l'art, l'arquitectura, la topografia, l'enginyeria... I no només en l'àmbit educatiu,
sinó que també ho és en l’àmbit quotidià, ja que permet orientar-se en l'espai,
relacionant les diferents formes, mides i distàncies dels objectes que ens
rodegen.
2.1.2 Factors implicats en la percepció espacial
Els principals factors que ens permeten una certa percepció espacial en dues
dimensions (figures planes) es divideixen en dos grans grups: els monoculars,
que es perceben en cada ull de manera independent, i els binoculars, que
depenen de l'acció conjunta dels dos ulls. Aquests factors donen la sensació
subjectiva de que figures planes representen un entorn tridimensional
(imaginació espacial). Normalment actuen simultàniament més d'un d'aquests
factors.
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Els principals factors monoculars són:
• La superposició: Obstrucció parcial d'un objecte per un altre; fet que
dóna la impressió de que l'objecte parcialment cobert es troba en una
posició més llunyana.

Fig. 2.2. El quadrat fosc sembla
més prop nostre ja que està sobre
l'altre
• La brillantor: La diferència d'intensitat lluminosa entre dos objectes dona
una sensació de profunditat. D'aquesta manera, com més brillant es vegi
un objecte més proper a nosaltres ens semblarà.
• L'elevació: Un objecte situat a més alçària que un altre dóna la sensació
de trobar-se més separat.
• Les dimensions: Com més petit sigui un objecte la sensació de llunyania
serà més gran. Per contra, tenim la sensació de que els objectes grans
estan més a prop nostre.

Fig. 2.3. El quadrat negre sembla més llunyà ja
que és més petit i està situat més amunt
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• El color: Tot i que de manera indirecta, també té la seva importància ja
que separa les diferents àrees de les altres, definint els seus contorns i
determinant la localització de manera indirecta.
Els factors binoculars són aquells que estan determinats per l'acció conjunta
dels dos ulls, resultant de la comparació que fa el cervell de les imatges que es
formen a cada retina. Les diferències entre ambdues imatges bidimensionals
(les imatges captades per una retina sempre són en 2 dimensions) són les que
ajuden al cervell en la localització espacial. No aprofundirem en el tema ja que
bàsicament aquests factors determinen la percepció de l'espai 3D i no la
imaginació d'aquest a partir d'una representació 2D, que és allò important en
l'axonometria.
2.1.3 Evolució de la imaginació espacial amb l'edat
La imaginació espacial està molt restringida en els primers anys de vida, tot i
que s'amplia quan es comença a caminar, ja que el moviment dóna al subjecte
una visió de l'espai diferent. A partir del segon any i fins als sis, aquest
comença a reconèixer els espais i les formes geomètriques; establint relacions
entre els diferents objectes que el formen i adquirint les nocions bàsiques
espacials, com la obliqüitat. Fins als 12 anys aprèn a ser conscient de les
proporcions i les dimensions. A partir d'aquesta edat para de desenvolupar-se
de manera natural i només es pot millorar a base d'entrenament i experiència.
Bàsicament, la imaginació espacial s'entrena a partir del tacte, la vista, el dibuix
i la manipulació, ja que permeten al subjecte familiaritzar-se amb l'espai
tridimensional, els cossos que el formen i les seves relacions.
Tot i això, per molt desenvolupada que estigui aquesta percepció, hi ha molts
casos en que no ens pot donar una imatge correcta o definitiva de l'espai, i per
això aquest treball pot ser molt útil, per facilitar la imaginació de les figures
axonomètriques que a primera vista són difícils de comprendre.
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2.2 Objectiu de recerca: Què vull aconseguir?
L'objectiu bàsic d'aquest treball és crear un conjunt d'exercicis que facilitin
l'ensenyament d'axonometria utilitzant la realitat augmentada. Per tant, la meva
recerca va enfocada en aquesta nova tecnologia; en què és, quins tipus n'hi ha
i quin d'ells és el millor per ajudar en l'ensenyament d'aquesta matèria.
Pretenc arribar a saber com realitzar figures tridimensionals en realitat
augmentada, és a dir, com, a partir de la seva construcció amb un programa de
disseny 3D, puc arribar a augmentar-les. Un cop sàpiga construir figures,
l'objectiu serà agrupar-les en un programa mestre. Totes les figures aniran
acompanyades de les seves vistes (alçat, planta i perfil) que presentaran un
repte a l'alumne. Si els costa molt imaginar-se la figura podran obrir la seva
realitat augmentada, que els permetrà visualitzar-la en tres dimensions,
resolent els seus dubtes i facilitant-ne el dibuix posterior.
Per últim, m'agradaria poder realitzar una aplicació online gratuïta que permeti
a qualsevol persona crear-se les seves pròpies realitats augmentades de les
seves pròpies figures de manera ràpida i senzilla. I si això no pogués ser
intentaria realitzar al menys un videotutorial explicant com construir aquestes
aplicacions.
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3. La realitat augmentada
3.1 Què és la realitat augmentada?
La realitat augmentada és una realitat "mixta", una combinació de la realitat
virtual i la realitat física. És per tant la suma d'una escena real, vista per un
usuari qualsevol, i una escena virtual, generada per un ordinador. Això permet
afegir informació extra a la visualització de qualsevol realitat. La definició oficial,
que va ser donada al 1994 per Paul Milgram i Fumio Kishino, és la següent: La
realitat augmentada és una zona intermèdia en un espai fictici i continu que
uneix el món real i el món virtual.
No s'ha de confondre amb la realitat virtual, que substitueix tota la realitat física;
ja que únicament afegeix un entorn fictici (com dades informàtiques, imatges,
figures en 3D, localitzacions...) al món real, mantenint la visió d'aquest.
Un dels primers casos en què es va poder veure aquesta realitat, tot i que
d'una manera fictícia, va ser amb la pel·lícula "Terminator", on s'ensenya la
visió del robot que no només veu el món físic, sinó que veu informació extra
sobre les diferents coses físiques que enfoca.

Realitat
augmentada
(Realitat
física +
Realitat
virtual)

Realitat
física

Realitat
virtual

Fig. 3.1. Exemple de realitat augmentada en un telèfon mòbil
intel·ligent	
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És una tecnologia que s'està desenvolupant molt darrerament, en múltiples
àmbits de la ciència, la tecnologia, l'educació i la cultura. De fet, es considera el
2010 com l'any de la màxima expansió de la realitat augmentada; i si aquesta
progressió continua a aquest ritme, d'aquí pocs anys hi conviurem de manera
contínua. Es pot dur a terme tant en ordinadors, com en telèfons mòbils, com
en “tablets”; és a dir, en qualsevol dispositiu que contingui una càmera web,
una pantalla i un processador.
La següent presentació ens explica què és la realitat augmentada d'una
manera molt visual i comprensible:
http://www.slideshare.net/tecnotic/realidad-aumentada-y-educacin-hello-mixedworld
Qualsevol procés de realitat augmentada consta de quatre blocs o fases:

1. Captació: Consisteix en la recollida o visualització de la realitat física, és a
dir, en l'enregistrament visual del món real. Es duu a terme a partir d'una
càmera web o de vídeo.
2. Identificació: És el procés en el qual es seleccionen aquells escenaris físics
que es volen augmentar. S'identifiquen per tant aquells objectes del món captat
amb la càmera dels que se'n vol afegir informació extra. Com veurem més
endavant, es pot dur a terme mitjançant marcadors (marques que ens ajuden a
situar la realitat augmentada) o sense utilitzar-los (prenent directament objectes
de la vida quotidiana com cotxes, cares, edificis...).
3. Processat: Al processador es combinen la realitat física captada amb la
realitat virtual programada anteriorment (el dispositiu posseeix un software
inserit per a mostrar una realitat virtual determinada quan identifiqui una
determinada realitat física). És per tant on es crea la realitat augmentada, on es
suma l'escena real amb la informació addicional.
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4. Visualització: Reproducció de l'escena augmentada o visualització de la
realitat augmentada. Es pot dur a terme en una pantalla que combini ambdues
realitats (és l'anomenada "video-mixed" i es dona en gairebé tots els casos:
ordinadors, smartphones...); o en un visor semitransparent a través del qual
veiem la realitat física i que per tant només ens ha de mostrar la informació
extra (és l'anomenada "optical see-through" i no està desenvolupada a nivell
comercial).

Fig. 3.2. Video-mixed amb marcadors

Fig. 3.3. Optical see-through

Els marcadors:
Són símbols impresos que ens ajuden a situar la realitat
augmentada, és a dir, realitats físiques sobre les quals es
projectarà la informació virtual. Per norma general tenen forma
quadrada i estan formats per un quadrat negre amb un quadrat
blanc a dins. L'àrea del quadrat blanc ha de ser la meitat que la
del quadrat negre. Dins del quadrat blanc es dibuixa un símbol, ja
sigui abstracte o concret, que serveix per distingir els marcadors
entre ells. En el processat s'analitza la seva geometria en l'espai
per determinar la posterior representació de la informació virtual.
En el següent vídeo, s'expliquen tots els paràmetres necessaris
per construir un marcador:
http://www.youtube.com/watch?v=sEe1ZGhYSWs
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3.2 Principals aplicacions de realitat augmentada
3.2.1 Codis QR
És un sistema per emmagatzemar informació desenvolupat al 1994 per la
companyia japonesa Denso-Wave. Consisteix en un codi de barres
bidimensional que permet guardar una quantitat de dades molt més gran que
en el codi de barres tradicional; concretament, 4296 caràcters alfanumèrics
pels 13 del codi tradicional.
El nom deriva de la frase anglesa "Quick Response" ("Resposta ràpida" en
català), ja que l'objectiu dels creadors era que la seva informació es llegís a alta
velocitat.
Tenen forma quadrada i es caracteritzen pels tres quadrats
que es troben en els cantons i que permeten detectar la
posició del codi al lector. Per recuperar la informació que té
guardada s'ha d'enfocar codi amb una càmera i desxifrar-lo a
partir d'un programa de reconeixement de codis QR.

Poden

donar

informació

de

maneres

diverses:

transferint una imatge, un text, un vídeo... o enllaçant a
una pàgina web entre d'altres. La seva creació es
realitza a través d'Internet, és molt senzilla i està a
l'abast de tothom.
La seva utilització s'està fent cada cop més gran, i al
Japó ja són els codis bidimensionals més utilitzats del

Fig. 3.4. Reconeixement d'un
codi QR

país. Tenen múltiples aplicacions, però sobretot
s'utilitzen en publicitat i comerç, per donar informació addicional al consumidor.
En el següent vídeo podem observar exemples de la utilitat d'aquesta
tecnologia:
http://www.youtube.com/watch?v=9X4wBSVjIPU
El següent enllaç permet crear codis QR de manera gratuïta:
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
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3.2.2 LAYAR
El Layar és una aplicació desenvolupada a Holanda l'any 2009 per una
companyia del mateix nom. La seva principal funció és aportar informació extra
del món real en telèfons intel·ligents. Utilitza la càmera del telèfon per enfocar
el món real, i dona determinades dades d'aquest entorn.
Es pot utilitzar per aconseguir informació sobre algun element del món físic
enfocat amb la càmera o per buscar-ne d'altres que estiguin a prop.

Per

exemple, ens pot proporcionar informació de la Wikipedia quan observem algun
edifici important amb la càmera; o ens pot marcar els hotels que hi ha més a
prop de la nostre localització.	
  

Fig. 3.5. Layar	
  donant	
  informació	
  
sobre	
  un	
  edifici	
  

Fig. 3.6. Layar	
  marcant-nos	
  hotels	
  
propers	
  

Per fer-ho utilitza un localitzador GPS, que determina la posició de l'usuari; i
una brúixola, que determina la direcció en què està mirant. Basant-se en això,
extreu informació d'Internet i l'ofereix a aquest usuari.
Hi ha multitud de capes, és a dir, multitud de webs de les quals es pot extreure
la informació. Alguns exemples són: Wikipedia, Twitter, Flickr, entre molts
altres. En el futur el nombre de capes s'incrementarà, augmentant així la
quantitat d'informació disponible.
Podem observar un exemple de la utilització del Layar en el següent vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=b64_16K2e08
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3.2.3 Animacions 3D augmentades:
És l'apartat en què es centra aquest treball. Són figures o animacions
tridimensionals que es visualitzen sobre un marcador determinat quan aquest
es posa davant d'una càmera web.

En el següent video podem observar diverses
animacions tridimensionals augmentades:
http://www.youtube.com/watch?v=m3SJo2u7tQo

Utilitza un software anteriorment programat per associar certa animació
prèviament dissenyada a un determinat marcador. Aquest software es pot
programar de múltiples maneres. Les tres més importants són les següents:
- Plugin AR-Media: Plugin per programes de disseny 3D com Google
Sketchup o 3d Studio Max. Insereix una nova barra d'eines al
programa que permet obrir una finestra de càmera web. Quan la
càmera detecta qualsevol marcador (amb les mides determinades)
mostra la figura/animació dissenyada.
- BuildAR: Programa que permet associar una figura o animació en
3D a un marcador determinat. Tot i això, sempre és necessari el propi
programa per visualitzar la realitat augmentada.
- ARToolkit: Són unes biblioteques que permeten crear aplicacions
flash de realitat augmentada. Consisteixen en una sèrie d'arxius i
directoris a partir dels quals es pot realitzar una aplicació en Flash
que associï qualsevol marcador amb qualsevol animació 3D.
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3.3 La realitat augmentada en l'educació
L'educació, juntament amb els videojocs, és el camp on s'està desenvolupant
més la Realitat augmentada. És molt útil a l'hora d'enfocar les lliçons des d'un
punt de vista diferent; fent-les més visuals i ajudant així a veure amb més
facilitat aquells conceptes difícils d'imaginar. A continuació es mostren alguns
exemples d'aplicacions de realitat augmentada en diferents àmbits educatius:

Fig. 3.7.
Però aquesta tecnologia no s'ha intentat difondre de manera general; i la
majoria d'aplicacions existents s'utilitzen exclusivament en les escoles que els
han dissenyat. Tot i això, si que han començat a aparèixer diversos llibres de
text que contenen realitat augmentada. En les pàgines del llibre hi ha impresos
diversos marcadors, i aquest va acompanyat d'un CD a partir del qual es pot
instal·lar el software que permetrà visualitzar la realitat augmentada.
En els següents enllaços es poden observar diversos exemples de realitat
augmentada aplicada a l'educació:
http://wwwhatsnew.com/2011/05/23/realidad-aumentada-aplicada-en-laeducacion/
http://blog.e-ducativa.com/2011/09/16/realidad-aumentada-en-educacion/
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4. El meu projecte
4.1 Tria de programa
Les primeres proves les vaig fer amb el plugin d'AR-Media per a Google
Sketchup. Però vaig trobar un inconvenient principal: Només permet fer la
realitat augmentada d'una figura que estigui oberta amb el propi programa, fet
que limita molt el meu projecte, ja que obligaria a tots els usuaris a tenir el
programa obert i a haver d'obrir arxiu per arxiu des del directori corresponent.
Tot el procés de creació de realitat augmentada a partir d'AR-Media està molt
ben explicat al següent videotutorial:
http://www.archive.org/details/RealidadAumentadaConSketchupYElPluginArmedia

Figura dissenyada al Google Sketchup

	
  

Figura vista amb el plugin AR-Media
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Llavors vaig trobar el BuildAR, un programa que permet fer realitat augmentada
d'una manera molt senzilla i ràpida. A més, permet associar un determinat
marcador a una figura concreta. Tot i això, continuava tenint l'inconvenient que
depenia del BuildAR per visualitzar la realitat augmentada, i el meu objectiu era
que el programa resultant fos instal·lable en qualsevol ordinador i de manera
ràpida i senzilla.

Captura del BuildAR
Així que tot i que el programa era bo, el vaig deixar com un possible pla B i vaig
continuar buscant altres opcions. Va ser llavors quan vaig trobar l'eina que
després esdevindria definitiva: les biblioteques FLARToolkit. Aquestes em
permetien fer la programació amb Flash i aconseguir pel·lícules .swf com a
resultat. Tot i que tenia l'inconvenient que llavors no es podria visualitzar en
dispositius mòbils d'Apple ja que no accepten el format Flash, era la millor eina
de les existents i per això vaig decidir continuar per aquest camí.

Biblioteques FLARToolkit
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Llavors vaig trobar moltes pàgines que explicaven com fer aquest tipus
d'aplicacions. Sobretot en els dos blogs que poso a continuació vaig trobar com
fer la programació definitiva.
http://ingcarlosreina.inkframe.com/
http://blog.aumentality.com/

4.2 Explicació d'una aplicació de RA amb FLARToolkit
Tota aplicació de realitat augmentada consta dels directoris següents:	
  

- A la carpeta "org" es troben les biblioteques, arxius preparats per a ser
utilitzats en qualsevol procés de construcció de realitat augmentada. Els hem
d'inserir a la programació flash com veurem més endavant.
- Els arxius "PV3DARApp.as" i "ARAppBase.as" són arxius de programació
Flash, preprogramats per a funcionar en qualsevol aplicació de RA, fent que la
programació individual de cada cas sigui més senzilla. També els afegim a la
programació Flash (ens estalvien haver d'escriure totes les línies de
programació que contenen per a cada cas). D'aquesta manera en la
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programació de cada aplicació únicament haurem de definir aquells aspectes
relatius al cas en qüestió (ens estalviem tots els aspectes generals).
- A la carpeta "model" va un arxiu de tipus DAE. Aquest arxiu conté el disseny
de l'animació 3D que volem veure augmentada. Per aconseguir-lo hem
d'exportar-lo a partir del plugin d'OpenCollada per a algun programa de disseny
3D. Jo he utilitzat el 3d Studio Max, i el que s'ha de fer és exportar una figura
des d'aquest programa com a .dae. En el meu projecte no necessitava
animacions, i per tant tots els entorns 3D que he dissenyat són sòlids sense
moviment; però si n'hagués requerit alguna, la podria haver augmentat sense
problemes.
- A la carpeta "Data" hi ha dos arxius: el "camera_para", encarregat d'obrir la
càmera web que hi hagi connectada per defecte al dispositiu on hem executat
l'aplicació; i el "marcador.pat", que conté un patró de reconeixement de
marcador (és un arxiu que va associat a un marcador en concret i que serveix
per identificar-lo quan aquest es posi davant la càmera). Per crear el patró del
marcador, existeix una aplicació online gratuïta que crea un arxiu .pat a partir
d'una imatge que tu pugis o a partir del marcador imprès posant-lo davant de la
càmera web. En l'apartat següent s'explica tots els paràmetres que cal seguir
per realitzar aquests patrons.
- Els arxius "projecte.as" i "projecte.fla" contenen la programació Flash.
Bàsicament totes les ordres que contenen agrupen i organitzen els altres arxius
citats anteriorment de manera correcta per a formar la realitat augmentada. És
a dir, que localitzen els arxius en els seus directoris, donant-los la funció
corresponent.
- L'arxiu "projecte.swf" és la compilació dels dos arxius de programació. És
l'aplicació resultant, aquell arxiu que obre una finestra emergent de la càmera
web davant de la qual hem de posar el marcador en qüestió per a que apareixi
l'animació 3D.
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4.3 Creació de marcadors
Per crear els patrons dels marcadors utilitzem "ARToolKit Marker Generator
Online", una aplicació gratuïta que podem trobar al següent enllaç:
http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/14/artoolkit-marker-generator-onlinereleased/
Podem fer que el programa reconeixi la imatge de dues maneres: Obrint una
finestra de càmera web i ensenyant el marcador imprès a aquesta; o pujant una
imatge amb l'opció "Load marker image".

La barra d'opcions del programa és la següent:

Determina si volem

Botó que crea

Determinen la resolució i el tamany del patró. Després

el patró

de moltes proves la manera que m'ha funcionat millor

pujar una imatge o

és amb 16x16 de resolució i el 50% de tamany.

utilitzar la càmera

Segurament però en un altre ordinador/càmera això

web

variarà.
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4.4 La programació
La programació es fa a partir de llenguatge Flash. Concretament, jo he utilitzat
el Flash Professional CS5, però he llegit que amb el Flex també
s'aconsegueixen bons resultats.
Per programar qualsevol aplicació s'han de crear dos arxius: Un que crea una
classe ActionScript, i un que en defineix els paràmetres.
Creem una document FLA en blanc, li donem la mida que volem (jo he triat 640
x 480) i li donem el nom que desitgem (jo he escollit "classe"). Guardem l'arxiu
com a "classe.fla".
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Llavors obrim un nou arxiu, en aquest cas un arxiu .as, en el qual definirem la
classe creada en l'arxiu .fla.
El primer que hem de fer és anomenar la classe que volem definir, és a dir, la
mateixa que hem creat en el pas anterior. Només obrir l'arxiu AS el programa ja
ens demana automàticament el nom de la classe que volem programar en una
finestra com la següent:

Aleshores només ens queda fer la programació. A continuació mostraré les
diferents ordres que hem de donar a la classe per aconseguir la realitat
augmentada.

Aquí importem totes les ordres dels arxius preprogramats que hem vist
anteriorment. D'aquesta manera, ens estalviem haver d'escriure tota la
programació que contenen en cada aplicació que volem crear; reduint molt la
dificultat i duració de la programació.
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Creem una variable anomenada "cubo", per a posterior utilització, i marquem
els directoris dels nostres patrons de reconeixement de càmera i del marcador.

Per últim, marquem que la variable "cubo" és un arxiu DAE i li inserim la figura
que hem exportat anteriorment a la carpeta "model" de la nostra aplicació. En
les línies posteriors orientem aquesta figura per a que es vegi en la perspectiva
que desitgem.
Per acabar, guardem aquest arxiu com a "classe.as" (o qualsevol altre nom que
haguem donat a la classe) i compilem tota la escena. D'aquesta manera
aconseguim una pel·lícula .swf que serà l'aplicació definitiva. Només hem
d'obrir l'arxiu, tenir una càmera connectada i ensenyar-li el marcador per gaudir
de l'animació que hem dissenyat en realitat augmentada.
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4.5 Problemes (Creació del model tridimensional)
En general tota la programació em va funcionar des del primer moment. On
vaig tenir més problemes va ser en la construcció del model 3D i la seva
exportació a Collada.
4.5.1 Disseny 3D
Com mai havia treballat amb el 3D Studio Max, em vaig trobar davant d'un
programa molt complex i molt poc intuïtiu; i en el que per tant no sabia
dissenyar figures complexes. Vaig provar amb altres programes de disseny 3D
que també acceptessin el plugin de Collada: el Maya i el Blender. Però tots dos
eren igual de complexos i tampoc vaig entendre massa bé el seu funcionament.
Buscant per diferents webs, vaig trobar una solució que no se m'havia acudit
comprovar i que em va resultar molt útil: dissenyar les figures amb AutoCad i
importar-les llavors amb el 3d Studio Max. D'aquesta manera podia construir
les figures amb un programa que ja coneixia encara que després les hagués
d'exportar a 3dS Max per fer el pas a Collada. I d'aquesta manera ha sigut com
he dissenyat tots els models del meu projecte.
4.5.2 Problemes de reconeixement
L'OpenCollada té un inconvenient molt important: no pot exportar ombres i
llums. Això presentava un problema ja que les figures que dissenyava eren
totes del mateix color i sense ombres no es podien distingir bé les cares. Es pot
veure clarament en la següent imatge:
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En un primer moment vaig veure dos solucions possibles: Intentar exportar les
ombres o intentar marcar les arestes.
Preguntant en un blog, em van presentar una nova eina del 3ds Max: el "render
to texture". Aquesta permet crear una imatge en la qual es reflexi la il·luminació
i l’ombrejat d'un cos en dues dimensions. Estén per tant un cos tridimensional
de manera que quedi plasmat en una imatge plana. Per exemple, en un cub
verd amb una il·luminació determinada queda així:

Es pot observar que apareixen les diferents cares del cub, i cada una d'elles té
un nivell propi d'obscuritat, que és el que li correspon segons la il·luminació
global que havíem creat. La idea era utilitzar aquesta imatge com a textura del
sòlid per a crear d'aquesta manera una "fals" ombrejat, ja que les textures sí
que es poden exportar en un DAE. Vaig buscar la manera correcta d'exportar la
textura en el DAE i vaig trobar que s'havia d'editar l'arxiu de Collada amb un
editor de textos qualsevol i senyalar manualment el directori d'aquesta textura.
Vaig fer proves amb altres textures i em va funcionar. Però quan ho vaig
intentar amb la imatge creada a partir del "render to texture" només vaig
aconseguir el següent:
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No he aconseguit descobrir per què, però la textura que creava feia que el sòlid
es convertís en transparent (si s'observa atentament la imatge es pot
apreciaruna zona una mica més opaca que correspon amb la superfície
transparent de la figura). He suposat que es deu a una mala aplicació de la
textura sobre el sòlid amb el 3ds Max per culpa del meu poc coneixement del
programa.
Com que no havia aconseguit inserir ombres a la realitat augmentada vaig
intentar trobar la manera de marcar les arestes de les figures. Se'm va acudir
aleshores utilitzar la eina de l'Autocad "copiar aristas", que copia les arestes
d'un cos. Amb aquesta utilitat vaig provar de copiar totes les arestes d'un cos
deixant-les a sobre d'aquest; formant així una mena d'esquelet de la figura.
Aleshores en el 3ds Max vaig donar un color diferent al sòlid i a les línies
(arestes copiades), aconseguint així marcar les arestes del cos. Però al
visualitzar la realitat augmentada el programa em marcava un error de
reconeixement de l'arxiu per les biblioteques:
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Sembla ser que el FLARToolkit no suportava aquelles rectes en l'espai. Però
després d'una sèrie de proves intentant fusionar les línies i els sòlids, i provant
de fer les exportacions des d'altres programes vaig arribar a la solució
definitiva. Si abans d'exportar la figura amb el Collada la fem passar pel Google
Sketchup (la importem amb aquest programa i l'exportem altre cop al 3ds Max),
el DAE resultant si que mostra les arestes. És una solució trobada per
casualitat i de la qual no en conec els motius (en un primer moment em
pensava que l'Sketchup fusionava el cos amb les arestes però no és el cas)
però funciona en tots els casos i és per tant la que he utilitzat. El resultat amb
un cub és el següent:
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4.6 Resultats
Aplicant tots aquests coneixements he acabat construint un únic programa
definitiu que conté 32 figures de les quals n'he fet la realitat augmentada
corresponent. S'anomena A-RA! (Axonometria - Realitat Augmentada) i és una
aplicació que consisteix en una agrupació de sòlids tridimensionals dels quals
hi ha les vistes en el pla (un arxiu PDF) i la realitat augmentada corresponent.
Són exercicis pràctics d'axonometria, preparats per a utilitzar-se com a repte
als alumnes en classes de dibuix tècnic.
El programa ha quedat així:

Aquesta imatge és una captura de pantalla d'una de les figures de l'aplicació.
Es pot observar la realitat augmentada al centre. A la part inferior dreta trobem
un botó que ens permet accedir a un arxiu PDF amb les vistes del sòlid en
qüestió. Els botons de la part centre inferior permeten accedir a la informació
bàsica i de funcionament, i als crèdits; i els de la part centre superior serveixen
per passar d'una figura a una altra.
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El marcador necessari per visualitzar les figures en aquest programa és un
marcador propi, i té la forma següent:

La programació de l'aplicació també ha estat realitzada amb el Flash
Professional de la següent manera:

En aquesta zona es
realitza el disseny gràfic
de les diferents
pantalles

	
  

En aquesta zona es
defineixen les diferents
accions del programa
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Les principals accions donades han estat les següents:
• Per a que el programa s'obri en pantalla completa:
stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;

• Per als tres botons de la pantalla inicial (un porta a la visualització de les
figures, un altre a la informació i un altre als crèdits):
boto_info.addEventListener(MouseEvent.CLICK, miFuncion3);
function miFuncion3(event:MouseEvent):void {
gotoAndStop("info");
}
boto_credits.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
miFuncion2);
function miFuncion2(event:MouseEvent):void {
gotoAndStop("credits");
}
boto_entrar.addEventListener(MouseEvent.CLICK, miFuncion1);
function miFuncion1(event:MouseEvent):void {
gotoAndStop("figures");
• Per carregar els arxius PDF:
abrir.addEventListener(MouseEvent.CLICK,abre1);
function abre1(e:MouseEvent):void{
navigateToURL(new
"_blank");

URLRequest("pdf/"+currFig+".pdf"),

}
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• Per a carregar els arxius SWF:
var swf:MovieClip;
var loader:Loader= new Loader();
var defaultSWF:URLRequest=new URLRequest ("swf/1.swf");
loader.load(defaultSWF);
loader.x=Xpos;
loader.y=Ypos;
addChild(loader);

•

Per als botons que passen d'una figura a una altra: (Realment només hi
ha una pantalla per a totes les figures, i mitjançant un contador el
programa sap quina és la figura que ha d’aparèixer a continuació ja que
aquestes estan ordenades numèricament):

function figSeg (event:MouseEvent): void{
if(currFig<maxFig){currFig++;
}else{currFig=1;
}
loadFigura();
}
function figPrev (event:MouseEvent): void{
if(currFig>1){currFig--;
}else{currFig=maxFig;
}
loadFigura();
}
function loadFigura(){
removeChild(loader);
var
newSWFRequest:URLRequest=new
URLRequest
("swf/"+currFig+".swf");
loader.load(newSWFRequest);
loader.x=Xpos;
loader.y=Ypos;
addChild(loader);
trace("Carregant " + currFig);
}
boton3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, figPrev);
boton2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, figSeg);
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Considero que els resultats obtinguts són força positius, ja que s'han assolit la
majoria dels objectius marcats. L'únic que m'hauria agradat fer i no he pogut
per falta de temps és investigar més sobre un altre tipus de biblioteques
d'ARToolkit: les FLARManager, que permeten programar més d'una realitat
augmentada en una mateixa finestra de càmera web, és a dir, que no s'ha de
seleccionar cada figura que es vol visualitzar individualment, sinó que aquesta
depèn exclusivament del marcador que es mostri.
Tot i això, he aconseguit aquell objectiu que considero més important: aprendre
sobre què és la realitat augmentada i sobretot aprendre a construir-la.
D'aquesta manera he aconseguit fer el programa que desitjava i que espero
que ajudi a molts alumnes que tinguin dificultats per imaginar-se figures
tridimensionals.
Per últim, convido a qualsevol persona interessada en el tema de la realitat
augmentada a recollir la informació donada en aquest projecte i millorar-ne tot
allò que pugui, tirant endavant aquest treball que encara té molt marge i moltes
possibilitats de creixement. Algunes d'aquestes possibilitats, per exemple,
serien perfeccionar l’aspecte del programa, construir més figures i exercicis,
millorar la visualització de les arestes que en alguna figura pot donar errors
depenent de l'angle en que es miri; entre moltes d'altres ja que el ventall
d'opcions de millora és amplíssim.
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5. Conclusions
	
  
Després de mesos de treball puc dir per fi: "Treball de recerca acabat". Han
estat moltes hores dedicades, moltes decepcions i alleujaments, estrés i
moments realment desesperants, però ara que tot ha acabat miro el camí
recorregut i n'estic satisfet. Considero que els resultats finals són força
satisfactoris ja que hem aconseguit la majoria d'objectius proposats al principi i
hem après molt sobre aquesta nova tecnologia en desenvolupament que és la
realitat augmentada.
Sincerament, al principi no esperava que fer un treball de recerca portés tanta
feina, però cada nou pas que volia donar ha requerit moltes hores de recerca i
grans topades i equivocacions que han obligat a dedicar-hi més temps encara.
Tot i això considero que és una molt bona experiència ja que ens obliga a fer
un tipus de recerca que mai abans havíem fet, doncs les dimensions d'aquest
projecte són molt més grans que qualsevol altre feina escolar feta anteriorment.
I estic segur que realitzar aquest treball resulta molt útil a tots els de 2n de
Batxillerat en el seu camí escolar posterior ja que gràcies a ell aprenem com es
fa una investigació seriosa i profunda sobre qualsevol tema.
L'objectiu d'aquest treball sempre ha estat contribuir, encara que només sigui
una mica, en el creixement de la realitat augmentada, que tot i que darrerament
s'ha expandit força, encara és una tecnologia emergent amb una gran projecció
i multitud de possibilitats de desenvolupament. I és que així funciona el món
científico-tècnic, a base de granets de sorra que junts formen grans projectes. I
considero que amb aquest treball n'he aportat un, per petit que sigui, al igual
que per realitzar-lo he anat recollint granets que van aportar altres persones en
el seu moment. Espero que aquesta investigació pugui ajudar a algú doncs no
hi ha satisfacció més gran que veure que amb la feina pròpia ajudes a altres
persones.
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A mi personalment aquest treball m'ha mostrat que hi ha moltíssima gent
disposada a ajudar als altres sense rebre res a canvi si això aporta alguna cosa
al món científic i tecnològic. He après també a localitzar un problema real (la
dificultat en la imaginació tridimensional) i buscar-ne solucions, escollir la que
ens sembli més adient a partir d'una petita investigació amb els avantatges i
inconvenients de cada una, i finalment desenvolupar la idea resultant de
manera satisfactòria. He après per tant a seguir el model cientifico-tècnic
d'investigació, el mètode empíric, basat en la observació i experimentació. Tot i
que en el meu cas la observació no ha estat la tradicional i s'ha basat en una
intensa búsqueda per Internet, el procés és el mateix i crec que la experiència
em serà molt útil per a futures investigacions.
M'agradaria que aquest treball fos utilitzat com a mètode d'ensenyament de
manera seriosa ja que aquest és l'objectiu pel que ha estat dissenyat. Només
hem queda donar les gràcies altre cop a totes aquelles persones que,
directament o indirectament, han ajudat en aquest projecte, i sense les quals la
seva realització hauria estat impossible.
Espero que la lectura del treball hagi estat profitosa i que després d'això
conegueu una mica més la realitat augmentada, una tecnologia que en els
pròxims anys començareu a veure cada cop amb més freqüència.
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6. Bibliografia/Webgrafia
	
  
Tota la informació és extreta d'Internet, per tant això és sobretot una Webgrafia.
Portal de vídeos YouTube
http://www.youtube.com/
Enciclopèdia online Viquipèdia
http://www.wikipedia.org/
Blog de Carlos Reina
http://ingcarlosreina.inkframe.com/
Blog de Sergio Daniel Fernández
http://blog.aumentality.com/
Biblioteca digital ILCE
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
Portal d'intercanvi de documents
http://es.scribd.com/
Web de l'XTEC sobre noves tecnologies
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologies1x1/ra
Blog de la comunitat en xarxa e-educativa
http://blog.e-ducativa.com/
Portal de noticies online wwwhatsnew
http://wwwhatsnew.com/
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6.1 Font de les imatges
Figura 2.1:
http://www.websters-online.dictionary.org/definitions/Visual Cortex
Figura 2.2:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/073/htm/sec_
12.htm
Figura 2.3:
Elaboració pròpia amb el Paint.
Figura 3.1:
http://alt1040.com/2010/01/las-5-mejores-aplicaciones-de-realidad-aumentadapara-celulares
Figura 3.2:
http://javiercancela.com/2009/08/03/realidad-aumentada-en-androidintroduccion/
Figura 3.3:
http://lauravizcaino.blogspot.com/2010/12/realitat-augmentada.html
Figura 3.4:
http://www.fundacionseres.org/content/la-fundación-orange-y-bj-adaptacioneshan-presentado-special-qr-spqr-una-aplicación-gratuita
Figura 3.5:
http://www.tallerdocumental.info/2011/11/21/app-layar-en-las-bibliotecaspublicas-de-espana/
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Figura 3.6:
http://www.pcactual.com/articulo/laboratorio/especiales/8756/aplicaciones_reali
dad_aumentada_para_smartphones.html
Figura 3.7:
http://wwwhatsnew.com/2011/05/23/realidad-aumentada-aplicada-en-laeducacion/
Totes les figures de l'apartat 4 "El meu projecte" són impressions de pantalla
personals.
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7. Glossari
	
  
Axonometria:
L'axonometria és aquella secció del dibuix tècnic que s'ocupa de representar
gràficament elements geomètrics i volums en el pla. Utilitza tres eixos
ortogonals per representar l'alçada, l'amplada i la profunditat (les tres
dimensions). Els exercicis clàssics d'axonometria consisteixen a representar
sobre els tres eixos una figura de la qual se'n coneixen només les vistes. Per
fer-ho, es crea una nova proporció de l'element geomètric en els eixos que doni
sensació de profunditat.
Vistes:
Descomposició plana d'una figura tridimensional. N'hi ha tres: l'alçat la planta i
el perfil; i corresponen a la vista frontal, superior i lateral de la figura
respectivament. És per tant allò de la figura que veiem si la mirem des de
davant, des de sobre o des del costat.
Planta
Alçat

Perfil

Planta

Perfil

Vistes
	
  

Alçat

Representació axonomètrica
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Intel·ligència espacial:
És una de les vuit intel·ligències humanes proposades pel model de Howard
Gardner. Es relaciona amb la capacitat de l'individu per processar informació
en tres dimensions, percebent les mides, direccions i relacions de l'espai. A
més permet comprendre aspectes com el color, la línia, la forma i la figura.
Una altra de les seves funcions és la de la imaginació espacial, explicada en
aquest treball, que consisteix en la capacitat d'un individu de fer-se una imatge
mental d'un entorn tridimensional.
Directori:
És aquella ubicació que té qualsevol arxiu o carpeta en un ordinador, és a dir,
la ruta de carpetes que s'ha de seguir per arribar a un fitxer determinat. Per
exemple, en un arxiu de text qualsevol que es troba l'escriptori el directori
seria:
C:/ Usuari/ Documents and settings/ Escritorio/ arxiu.txt
Biblioteques:
Conjunt de subprogrames que contenen informació preprogramada que es pot
utilitzar per desenvolupar un software determinat. Són gratuïtes i es poden
descarregar d'Internet. La majoria d'elles no formen programes per si sols i per
tant no es poden executar, sinó que les dades que contenen passen a formar
part del nou programari.
Programació amb Flash:
Programació que utilitza el motor Java i el resultat de la qual són
pel·lícules.swf, arxius executables que es reprodueixen amb l'Adobe Flash
Player. És molt apropiada per tant per a aplicacions web ja que el Flash Player
és el reproductor web per excel·lència.
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Classe ActionScript:
ActionScript és el nom que rep el llenguatge de programació de la plataforma
Flash. Una classe d'ActionScript és un conjunt de propietats fix i tancat; que es
defineixen durant la compilació. El fet que estigui tancat aporta més solidesa
als programes així com redueix l'espai que ocupa en el disc. És per tant un
arxiu en el que es defineixen unes propietats fixes per a tota la programació
principal.
Explicació d'una aplicació Flash amb classe tancada: Tota la programació
Flash es realitza sobre arxius .fla que després es compilen per obtenir una
pel·lícula .swf. Les classes d'ActionScript són arxius .as en els que es
defineixen unes propietats fixes per a l'arxiu .fla, i que es compilen amb aquest
per formar l'aplicació SWF final.
Compilació:
Procés en el que un arxiu Flash editable (arxiu FLA) es comprimeix ,
incorporant totes les propietats de les classes acompanyants, per formar una
pel·lícula SWF.
Textura:
En qualsevol programa de disseny tridimensional, és una imatge que apliquem
sobre una figura per a que es distribueixi per tota la seva superfície. La imatge
per tant queda estampada per tot el contorn del sòlid. S'utilitzen per donar
realisme als entorns dissenyats ja que normalment representen materials del
món natural.
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