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RESUM 
 
 

 
L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar una plataforma virtual en tres          
dimensions que permeti estudiar i provar models de gestió d'una ciutat sota            
el paradigma de les Smart Cities. 
 
Algunes de les coses que veurem en aquest treball són: 
 
Semàfors que permeten una gestió intel·ligent del tràfic d'acord amb la           
situació de cada via. 
 
Simulacions de situacions d'emergència on els semàfors es reconfiguren         
per permetre el pas de les ambulàncies. 
 
Sensors que permeten captar informació d'aquest entorn virtual i serveixen          
per generar Big Data. 
 
Aquesta plataforma virtual proveïda d'una sèrie de components smart té          
com a finalitat la creació d'un entorn atractiu per a totes aquelles persones             
interessades en Smart Cities que vulguin desenvolupar i provar les seves           
pròpies aplicacions o models. 
 
Tot això desenvolupat en tres dimensions, fent servir una de les eines de             
creació de videojocs més potent en l'actualitat i de codi lliure. Amb la             
inclusió del 3D busquem donar un punt de vista més real a la simulació i a                
l'entorn en enfront de les simulacions purament matemàtiques i no visuals,           
permetent així als usuaris de la plataforma una millor comprensió del que            
està passant en la simulació. L'ús de tecnologies 3D també fa que aquesta             
plataforma serveixi com eina per didàctica per aprendre sobre el          
paradigma smart. 

 
 
 

 
Paraules clau (màxim 10): 
Ciutat  Intel·ligent Simulació Semàfors 

Tràfic  Ambulàncies Big Data 

Eines 3D   
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ABSTRACT 
 
 

 
The objective of this work is to develop a virtual platform in three             
dimensions that allows studying and testing models of management of a           
city under the paradigm of Smart Cities. 
  
Some of the things that we will see in this work are: 
  
Semafors that allow intelligent traffic management in accordance with the          
situation of each route. 
  
Simulations of emergency situations where traffic lights are reconfigured to          
allow the passage of ambulances. 
  
Sensors that allow you to capture information about this virtual environment           
and serve to generate Big Data. 
  
This virtual platform provided with a series of smart components has the            
purpose of creating an attractive environment for all those interested in           
Smart Cities who want to develop and test their own applications or            
models. 
  
All this developed in three dimensions, using one of the most powerful            
video creation tools in the present and is open source. With the inclusion of              
3D we seek to give a more realistic point of view to the simulation and the                
environment than purely mathematical and non-visual simulations, thus        
allowing users of the platform a better understanding of what is happening            
in the simulation. The use of 3D technologies also makes this platform            
serve as a tool for learning about the smart paradigm. 
 

 
 

 
Keywords (10 maximum): 
Smart City Simulation Traffic 

Light Ambulances  Big Data 

Tools 3D   
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APORTACIÓ INDIVIDUAL AL GRUP 
 
 

 
Espinosa Yxart, Víctor. 
En aquest projecte els membres de l'equip hem treballat conjuntament en           
tots els aspectes del projecte, al ser els dos de la mateixa branca             
(Enginyeria Informàtica) hem aportat cadascú una part en tots els elements           
del simulador. És un projecte on tots els components que es desenvolupen            
estan relacionats els uns amb els altres i és important coordinar-se i            
treballar en equip. També hem de tenir en compte que s'hi ha treballat amb              
moltes tecnologies noves de les quals cap dels dos teníem coneixements           
previs i hem hagut de passar per un procés d'aprenentatge. 
 
En el meu cas he intentat aportar els meus coneixements en ingenyeria de             
software a l’hora de dissenyar l’arquitectura i construcció del projecte. 
 
Guillem Fragoso, Jordi. 
En aquest projecte els membres de l'equip hem treballat conjuntament en           
tots els aspectes del projecte, al ser els dos de la mateixa branca             
(Enginyeria Informàtica) hem aportat cadascú una part en tots els elements           
del simulador. És un projecte on tots els components que es desenvolupen            
estan relacionats els uns amb els altres i és important coordinar-se i            
treballar en equip. També hem de tenir en compte que s'hi ha treballat amb              
moltes tecnologies noves de les quals cap dels dos teníem coneixements           
previs i hem hagut de passar per un procés d'aprenentatge. 
 
Com a membre de l’equip puc destacar la meva aportació en la creació de              
l’algoritme de gestió del trànsit i la integració amb la base de dades. 
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GLOSSARI DE SIGNES, SÍMBOLS, ABREVIATURES, ACRÒNIMS I TERMES 

Mesh / Malla poligonal: representació en tres dimensions de qualsevol d’un objecte,            
persona, edifici, etc. És una superfície creada mitjançant un mètode tridimensional           
generat per sistemes de vèrtexs. 
 
Framework: és un conjunt estandarditzat de conceptes, pràctiques i criteris per           
enfocar un tipus de problemàtica particular que serveix com a referència, per enfrontar             
i resoldre nous problemes d'índole similar. 
 
API: conjunt de subrutines, funcions i procediments que ofereix certa biblioteca per ser             
utilitzat per un altre programari com una capa d'abstracció. 
 
Entorn de desenvolupament / IDE: aplicació informàtica que proporciona serveis          
integrals per facilitar-li al desenvolupador o programador el desenvolupament de          
programari. La seva principal funció es permetre la compilació del codi font. 
 
Engine / motor de videojocs: sèrie de rutines de programació que permeten el             
disseny, la creació i la representació d'un videojoc. 
 
Open source / codi obert: dit del software que permet la modificació i distribució de la                
seva font, sense restriccions de llicencia. 
 
UE4: Unreal Engine 4. 
 
Build System: el sistema propi del motor UE4, per realitzar l’enllaç de llibreries             
externes. 
 
Blueprint: El sistema visual de generació de scripts de UE4 basada en nodes. 
 
OpenGl: API multillenguatge i multiplataforma per escriure aplicacions que produeixin          
gràfics 2D i 3D. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. PRESENTACIÓ 

Un dels temes tecnològics més comentats dels últims anys és l'adveniment de les             
Ciutats Intel·ligents (Smart Cities), que permetran millorar la qualitat de vida dels seus             
ciutadans, mitjançant l'optimització de l'ús dels recursos de la urbs. 
 
El concepte de Smart City proposa fer l’ús de les noves tecnologies per conèixer l’estat               
dels diferents elements de l’espai urbà, i així assolir l’objectiu de establir el             
desenvolupament urbà basat en la sostenibilitat, aconseguint que la ciutat sigui capaç            
de respondre adequadament  a les necessitats dels seus habitants. 
 
No obstant això, les limitacions de logística, de costos, legislatives, la dificultat d’accés             
a les dades, i la necessitat de coneixement específic per part dels interessats entre              
altres factors; limiten l'existència d'entorns de prova per a la implementació de noves             
solucions en aquest àmbit. 

 
Actualment un dels cicles de desenvolupament possibles en aquest espai, comença           
per que el sector públic, majoritàriament per iniciativa dels diferents ajuntaments,           
facilitin l’accés a les dades recollides per la base de sensors i altres dispositius              
instal·lats per la ciutat, per finalment començar a utilitzar les dades generades. 
 
Mentrestant els estudiants i entusiastes d'aquesta proposta, no disposen de material           
per fer l’estudi de l’escenari i solament alguna empresa guanyadora d'una licitació            
podria posar a prova un sistema de semàfors intel·ligents per exemple, o desenvolupar             
una solució de mineria de dades. 
 
 
 

1.2. MOTIVACIÓ 

Una de les respostes naturals davant de les problemàtiques que estem tractant, es l’ús              
de simuladors, ja que permeten posar a prova situacions que en un cas real              
requeririen molts recursos. 
 
Amb el temps les tecnologies desenvolupades per diferents sectors, moltes vegades           
de àrees d'actuació molt dispars, convergeixen per donar lloc a solucions valides. Hem             
observat que l’ús de la tecnologia 3D, usada en un primer moment en els videojocs,               
està àmpliament present actualment en la creació de simuladors dels més variats            
temes. 
 
Tenint en compte que un simulador de ciutats intel·ligents podria arribar a ser d’interès              
de qualsevol habitat d’una ciutat, hem optat per crear una eina de fàcil ús on cada                
element fos fàcilment reconeixible per qualsevol persona. 
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1.3. OBJETIUS 

En aquest projecte, mitjançant el motor de videojocs Unreal Engine 4, realitzarem el             
disseny, implementació i desenvolupament d’un simulador de tràfic amb semàfors          
intel·ligents, incloent un mòdul per captura de dades compatible amb MariaDB/MySQL. 
 
Aquest simulador contindrà components que podran ser modificats per afegir altres           
funcionalitats en l’entorn de les ciutats intel·ligents. 
 
 

2. ESTUDI DE LES TECNOLOGIES DISPONIBLES 

 
2.1. SIMULADORS EXISTENTS 

Hem fet un estudi de les tendències quant a simuladors virtuals existents, i hem trobat               
iniciatives de codi obert i altres de pagament ja presents en el mercat. 
 
A continuació farem un breu repàs de dues eines disponibles, el que ens farà tindre               
una idea de les necessitats dels usuaris que fan servir eines d’aquest tipus. 
 

2.1.1. PATHFINDER 

Aquesta aplicació de pagament de la casa Thunderhead Engineering, ofereix la           
possibilitat de realitzar simulacions de moviment continuo de persones, i pot ser            
utilitzada per a realitzar l’estudi de models d’evacuació d’edificis, d’ocupació d’espais i            
l’us de ascensors. 
 
L’empresa considera que l’ús d’elements en 3D aporta realisme a les simulacions i             
permet entendre més ràpidament els resultats obtinguts. 
 
De les característiques existents podem destacar: 
 

● Permet importar malles poligonals per crear l’escenari desitjat. 
● Fluxos de persones basat en temporitzadors. 
● La simulació genera dades del moviments de les persones. 
● Cada individu invocat en l’escenari posseeix una configuració diferenciada. 

 

 
 

Figura 1.  Pathfinder. Generació de fluxos e importació de contingut 
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2.1.2. OPENPST ACUSTIC SIMULATOR 

Aquesta iniciativa de codi obert proporciona una interfície visual intuïtiva per a simular             
la propagació del so dins d'un mitjà. Funciona com un mòdul del motor gràfic Blender i                
aprofita els menús d’aquesta aplicació per a realitzar el canvi dels diferents paràmetres             
de la simulació. 
 
En la web del programari hem trobat un llistat de publicacions d’altres investigadors             
que han fet servir l’OpenPST per els seus estudis. 
 
De les característiques existents podem destacar: 
 

● Funciona com a mòdul d’una aplicació existent, aprofitant el treball ja fet. 
● Utilitza un motor de videojocs com a base de la solució. 
● Es de codi obert, lo que permet l’aportació d’altres interessats. 

 

 
 

Figura 2.  Exemple d’ús dels menús de Blender 
 
 

2.2. MOTORS EXISTENTS 

Hem optat per utilitzar un motor de videojocs per el desenvolupament del simulador,             
degut al fet de que aquest tipus de framework possibilita treballar amb elements en              
tres dimensions, i contenen rutines que permeten la programació del moviment dels            
diferents actors d’una escena, així com la detecció de col·lisions i la generació             
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d’esdeveniments que busquem. 
 
Per tal de trobar l’alternativa que millor s’adaptava al nostre projecte, hem fet un estudi               
dels principals motors del mercat, tenint en compte les característiques que exposem a             
continuació. 
 
Al final d’aquest capítol podeu trobar una conclusió on justifiquem la solució            
seleccionada. 
 
Hem tractat de localitzar el programari que complís complís amb les especificacions            
següents: 
 

● Preferiblement de codi obert. 
● Ús de llenguatge de programació conegut. 
● Existència de projectes de simulació desenvolupats amb el motor. 
● Permet l’extensió de les seves funcionalitats. 
● Documentació de qualitat. 

 
2.2.1. BLENDER GAME ENGINE 

 
Figura 3. Logotip del Blender 

 
Es part de la aplicació Blender, un programa multiplataforma i open source dedicat a la               
creació i animació de gràfics tridimensionals. Està ideat per a projectes de            
visualitzacions arquitectòniques i simulacions, i també per a la creació de jocs. 
 
Mitjançant un component anomenat Logic Editor, es possible definir la lògica de            
comportament dels diferents actors d’una simulació. L’ús d’aquesta solució no          
requereix coneixement en programació, ja que les diferents funcionalitats es          
representen amb menús i les seves opcions.  
 
Les característiques del Logic Editor poden ser ampliades mitjançant seqüències de           
comandament del llenguatge de programació Python. 
 

 
 

Figura 4.  Blender. Diferents parts del Logic Editor 
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Aquest motor ofereix una col·lecció de sensors, controladors i actuadors utilitzats per el             
control de moviment d’objectes en tres dimensions o imatges, totes aquestes son            
propietats que ens seria d’ajuda per el desenvolupament del nostre projecte, cas            
aquest motor fos l’opció elegida. 
 
La documentació d’aquesta engine es escassa y en la pàgina principal del projecte             
s’avisa que la aplicació no es molt compatible, i que hi ha plans per a la refacció del                  
programari amb vistes a trencar la compatibilitat entre la versió actual i noves             
publicacions. 
 
Existeixen molts projectes de simulació desenvolupats amb Blender Game Engine. 
 

 
2.2.2. UNITY 5 

 
Figura 5.  Logotip de Unity 5 

 
Unity es un motor de videojocs de codi propietari molt popular. 
 
Aquesta engine ofereix una rica varietat de components integrats, tots pensats per a la              
creació de contingut interactiu, que podrien ser utilitzats per la nostra tasca. 
 
Aquests components poden ser enriquits amb diferents llenguatges de programació,          
sent nativament suportat el llenguatge C# (C-Sharp). En tot cas les alteracions fetes             
son considerades scripts, ja que el programador no arriba a canviar realment el codi              
font del motor, sinó que senzillament modifica el funcionament dels components           
existents. 
 
Té extensa documentació degudament actualitzada i de qualitat, disponible en la           
pàgina del fabricat. Aquest material està present en diferents idiomes incloent el            
castellà.  
 
Ofereix una llicència gratuïta que permet l’accés a totes les funcionalitats del motor. 
 
D’exemple de treball desenvolupat amb aquesta eina, podem destacar el simulador no            
oficial de cotxes de la marca Tesla, fet per l’estudi Habrador. 
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Figura 6. Simulador no oficial  de Tesla Motors de Habrador 
 

La característica negativa a destacar d’aquest framework es la impossibilitat de           
enriquir el codi font del motor. Aquest fet podria arribar a ser una limitació important,               
cas els components disponibles no  fossin suficients per el que volem fer.  
 
 
 

2.2.3. CRY ENGINE V 

 
Figura 7. Logotip de CryEngine V 

 
 
Es tracta d’un motor propietari, recentment actualitzat, que té l’ambició d’ampliar           
l’espai que ja ocupava en el mercat de videojocs, gracies a les seves noves condicions               
de llicencia d’ús. 
 
L’empresa Crytek, responsable per la creació de CryEngine, ha anunciat que no            
cobrarà cap valor per l’ús de l’aplicació, adoptant una política de “Pay what you want”,               
es a dir, deixant a l’usuari la responsabilitat de decidir quin valor pagar per l’ús del                
programari. 
 
També han obert per primera vegada el codi font de la engine, el que possibilita a                
qualsevol interessat, poder ampliar les seves funcionalitats al màxim. 
 
Pensem que aquestes decisions han passat arran del fet de que CryEngine es un              
motor poc estès, una mica eclipsat per altres opcions, ja que originalment era tancat a               
l’ús exclusiu de l’empresa desenvolupadora de videojocs Ubisoft. Això ha limitat           
l’existència de simuladors produïts amb aquesta eina. 
 
Es pot utilitzar els llenguatges C++ y Lua per a la programació de continguts. 
 
La documentació d’aquest framework es de bona qualitat y permet entendre fàcilment            

16 



 

la jerarquia entre les diferents classes. 
 
No hem trobat cap simulador rellevant fet amb aquesta engine, però destaquem la             
física realista de dany que ofereix, i que podria arribar a ser interessant si ens arribés a                 
interessar afegir aquesta funcionalitat al nostre projecte. 
 

 
 

Figura 8.  Físiques de CryEngine V 
 
 

2.2.4. UNREAL ENGINE 4 

 
Figura 9.  Logotip de Unreal Engine 4 

 
l’Unreal Engine es un conegut motor de videojocs de la casa Epic Games. Ha sigut               
amplament utilitzat per a la creació de jocs i simuladors, sent empleat fins i tot per la                 
Agencia Espacial Nord-americana per a la producció d’entorns virtuals per          
l’entrenament d’astronautes i per una aplicació de realitat augmentada ambientada en           
el planeta Mart. 
 
Des de l’any 1996 aquesta plataforma ha evolucionat molt, participant de les primeres             
etapes del mercat de desenvolupament de continguts 3D. 
 
En 2015 l’empresa responsable del desenvolupament ha decidit fer l’obertura del codi            
font del motor i millorar les condicions d’ús. Des de llavors, les obres fetes amb UE4                
que no tinguin l’ànim de lucre, no tenen cap cost per el programador. 
 
Els llenguatges de programació utilitzats son C++ i Blueprints Visual Script un            
llenguatge propi, basat en interfície de nodes similar al emprat en Blender, pensat per              
l’ús per part de persones amb pocs coneixements de programació. 
 
La documentació present en la pàgina web del producte es extensa. La jerarquia de              
classes està ben explicada i en alguns casos contenen exemples d’ús. 
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Figura 10.  Simulador fet per la NASA 
 
 

2.2.5. CONCLUSIÓ 

Desprès d’analitzar totes les opcions, hem optat per desenvolupar el projecte amb el             
motor gràfic d’Epic Games. 
 
En un primer moment Blender va tenir un pes important, degut a que es de codi obert;                 
però aquest projecte portava temps sense rebre actualitzacions i també havien           
comunicat que les properes versions no oferirien retrocompatibilitat. Això ens ha fet            
canviar d’opinió i centrar-se en les altres alternatives. 
 
Si ens fixem en la taula comparativa, el motor UE4 es el que més punts cobria de les                  
especificacions que hem definit. 
 
 

 Obert Llenguatge Projectes Extensió Document. 

Blender ✓ ✗  ✓ ✓ ✗ 

Unity ✗  ✓ ✓ ✗ ✓ 

Cry Engine   ✗* ✓ ✗ ✓ ✓ 

UE4   ✗* ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
* Permet l’accés al codi font 
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3. EL MOTOR UNREAL ENGINE 4 
3.1. L’ARQUITECTURA DEL MOTOR 

Per tal d’afavorir l’enteniment de com funciona l’Unreal Engine 4, procedirem a explicar             
algunes de les característiques d’aquest motor de creació de videojocs, amb la finalitat             
facilitar que els interessats puguin ampliar les funcionalitats del simulador que hem            
desenvolupat en aquest projecte. 
 
Com es tracta d’un framework d’ús professional molt extens i amb moltes            
funcionalitats, ens limitarem a exposar el coneixement relacionat amb l’aplicatiu que           
hem  desenvolupat amb aquest treball. 
 
 

3.1.1. TERMINOLOGIA 

Com a qualsevol altre framework, l’UE4 utilitza la seva pròpia nomenclatura per els             
diferents conceptes que tracta. L’objectiu d’aquest apartat es exposar part de la            
terminologia emprada. 
 
L’Editor 
Es la representació del motor, un cop tens obert un projecte. Permet importar nous              
models i configurar atributs dels actors presents en la simulació, entre altres opcions. 
 
Projectes 
Un projecte conté tots els elements d’una versió del simulador, incloent el model dels              
cotxes amb les seves corresponents textures, les imatges que representen els           
diferents components, i fins i tot el codi font de les classes que componen el simulador. 
 
Content Browser 
Zona de l’editor encarregat d’oferir visualització dels diferents recursos del projecte.           
Tot material importat o generat localment estarà visible en aquest menú. 
 
Entorn de desenvolupament / IDE 
Els IDE compatibles son Visual Studio de la casa Microsoft i Xcode, el compilador per               
defecte per els entorns de la companya Apple. 
 
Escenes / Mapes / Levels  
Un projecte pot contenir diferents escenes. Pot interessar-te guardar l’escenari de           
diferents carrers per exemple. Cadascun d’ells pot estar guardat individualment en un            
arxiu que rep el nom de mapa. 
 
Classes 
Les classes en UE4 serveixen per a definir el comportament y propietats d’un actor o               
objecte en el simulador de Smart Cities. 
 
Actors 
Es qualsevol objecte que pot ser emplaçat en l’escenari. 
 
Peons / Pawns 
Es subclasse de Actors i s’utilitza per representar avatars, ja que permet la possessió              
per part d’una intel·ligència artificial o controlador humà. 
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Personatges / Characters 
Descendeix de Pawns i permet la definició de col·lisions i accés a les configuracions              
de moviments. La classe Vehicle del simulador prové d’aquesta. 
 
Components 
Un component és una peça de funcionalitat que es pot afegir a un actor. Els               
components no poden existir per si mateixos, però sí quan s'afegeixen com a part d’un               
actor. 
 
AIController 
Permet realitzar la possessió d’un Pawn i guiar-ho amb intel·ligència programada. Hem            
fet servir aquesta classe per desenvolupar la capacitat dels cotxers de seguir el             
recorregut d’un carrer. 
 
Arbres de comportament / Behavior Trees 
Els Arbres de Comportament són una eina per crear Intel·ligència Artificial. Cada node             
del l’arbre pot representar una acció a ser realitzada per un Actor. 
 
Un arbre funciona en combinació amb un Blackboard, que es on s'emmagatzema les             
diferents variables utilitzades en la lògica de la intel·ligència. 
 
World 
Representa el “món” de la simulació. Pot ser utilitzat per obtenir la referència d’algun              
component ja present en l’escena i també per afegir de nous dinàmicament. 
 
GameModes 
L’objecte d’aquesta classe s’executa un sol cop al principi de l’execució i conté una              
sèrie de esdeveniments que poden ser utilitzats per a gestionar la informació del             
simulador. 
 
Nosaltres utilitzem l’esdeveniment InitGame per a la creació de la base de dades             
utilitzada per el mòdul corresponent. 
 
 

3.1.2. L’ESTRUCTURA DE CLASSES 

La interfície de programació d’aplicacions (API) de UE4 es molt extensa, amb una             
infinitat de classes agrupades en tres diferents mòduls, cadascun d’aquests orientats           
per funcionalitats.  
 
En aquest capítol tractarem d’introduir com s’organitzen aquests mòduls, i exposarem           
l’estructura de classes que hem utilitzat per a la implementació del nostre simulador,             
sense aprofundir-nos en les classes programades per nosaltres, ja que aquest últim            
tema ho tractarem mes endavant en altres capítols. 
 
Cal destacar que els diferents mòduls poden ser activats mitjançant el fitxer amb les              
regles de construcció present en l’estructura de qualsevol projecte creat per l’engine. 
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Figura 11.  Diagrama de les principals classes de UE4 utilitzades en el projecte 
 
 
Mòdul Core 
El mòdul Core proporciona un marc comú per comunicar els mòduls d’Unreal. 
Destaquem els tipus bàsics, els considerats facilitadors d’operacions matemàtiques i          
els contenidors. 
 
 

Tipus bàsics FString TCHAR 

Math FVector FRotator 

Contenidors TArray TMap 

 
Mòdul CoreUObject 
El mòdul CoreUObject defineix l’UObject, la classe base de tots els objectes            
administrats d'Unreal. Els objectes administrats són clau per a la integració amb            
l'editor. 
 
 

Classes UObject UClass Uproperty 

 
 
Mòdul Engine 
El mòdul Engine conté la funcionalitat que associaràs amb un joc. El món del joc, els                
actors, els personatges, la física i els efectes especials es defineixen aquí. 
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Actors AActor AGameMode    

Pawns APawn ACharacter    

Controladors AAIController     

Components StaticMeshComp BillboardComp Arrow
Comp 

BoxComp Sphere
Comp 

Gameplay UWorld     

Actius UStaticMesh     

 
 

3.1.3. TIPUS DE FUNCIONS 

Les funcions o mètodes poden existir en dues formes bàsiques: una funció C++ normal              
o una funció UFunction. Tant les funcions de C++ com les UFunctions es declaren en               
el fitxer de capçalera de la classe .h. Les funcions de C++ es declaren utilitzant la                
sintaxi estàndard de C++. Les funcions UFunction utilitzen una sintaxi especialitzada           
que permet obtenir informació addicional sobre la funció que s'especifica en la            
declaració. 
 
Les UFunctions poden ser assignades com a delegats dins de les propietats            
predeterminades d'una classe. Hem utilitzat aquesta tècnica per la definició de les            
funcions responsables per la detecció de col·lisions i superposicions. 
 
En el cas de que es vulgui permetre l’ús d’una funció determinada amb Blueprint              
també s’ha d’utilitzar aquest tipus de funció.  
 
 

3.1.4. LES PROPIETATS 

Les UProperty son una sèrie d'instruccions que possibiliten la modificació dels atributs            
d’una classe des de el editor, permetent la interacció de l’usuari, sense la necessitat de               
realitzar canvis en el codi de l’aplicació. 
 
Els diferents atributs d’una classe poden ser agrupats segons la categoria indicada en             
la macro, la qual cosa facilita la seva localització en l’editor. Aquests atributs es              
localitzen en la part dreta de l’editor, un cop seleccionat l’objecte corresponent. 
 

 
 
També es possible controlar la introducció de valors amb tipus booleans, activant la             
modificació d’una altre variable, només si el valor binari es troba marcat a “true”. 
 
En l’exemple següent, l’usuari només pot introduir valors per la variable           
SyncTrafficManager des de l’editor, si ha marcat prèviament a true la variable            
bSmartTrafficActived. 
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3.2. L’ÚS DELS DYNAMIC DELEGATES 

L’ús de delegats permet definir esdeveniments que després poden ser cridats com a             
funcions d’un o més objectes. 
 
Cada vegada que aquest esdeveniment s’executa, tots els objectes relacionats reben           
els paràmetres generats i poden fer servir aquesta informació per prendre altres            
accions. 
 
Per el simulador, hem utilitzat els delegats, aprofitant els mètodes Begin i End Overlap              
de la classe UPrimitiveComponent, per a la detecció de superposicions entre els            
diferents sensors del projecte i els vehicles. Amb això hem pogut simular la detecció              
de presencia de vehicles per exemple. 
 
Parlarem d’aquest tema mes endavant en el capítol 4, on descrivim els components             
del simulador. 
 
 

3.3. CICLES DE VIDA D’UNA SIMULACIÓ 

3.3.1. EL CICLE DE VIDA DELS ACTORS 

Un actor és qualsevol objecte que pot ser col·locat en l’escenari de la simulació. Els               
actors són una classe genèrica que suporten transformacions 3D, com translació,           
rotació i escala. Els actors poden ser creats (generats) i destruïts mitjançant codi de              
programació (C++ o Blueprints). En C++, AActor és la classe base de tots els agents. 
 
Existeixen diversos tipus diferents d'actors, alguns exemples inclouen:        
StaticMeshActor i CameraActor. 
 
La creació de noves instàncies de classes Actor (spawning) pot ser feta utilitzant la              
funció SpawnActor genèrica o una de les seves versions especialitzades. 
 
El diagrama de flux que exposem a continuació mostra el cicle de vida d’un actor en la                 
simulació o joc. 
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Figura 12.  Diagrama del cicle de vida d’un actor 
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Figura 13.  Diagrama del cicle de vida d’un actor (segona part) 
 
 
 
 

 

25 



 

3.3.2. GAMEMODE 

GameMode es una de les principals classes en l’estructura de classes de la UE4. 
 
Aquesta classe es normalment utilitzada per el motor, per a gestionar regles com el              
nombre de jugadors i d’espectadors presents en un joc, el màxim nombre de jugadors,              
per a definir la transició entre nivells, entre altres coses. 
 
Totes aquestes funcionalitats podrien arribar a ser útils per l’ampliació de les            
funcionalitats del simulador, com per exemple controlar la carrega d’elements segons           
s'avancés en el mapa; però en el nostre cas hem aprofitat un dels mètodes disponibles               
per l’execució de codi estratègic a l’inici de les simulacions. 
 
La funció utilitzada es diu “InitGame”, un mètode executat automàticament per el            
motor, abans que qualsevol altre actor hagi sigut invocat. Concretament s’executa just            
abans del procés de pre inicialització de components descrit en el diagrama del capítol              
anterior. 
 
Això ens ha sigut útil per a executar els processos de creació de les base de dades.                 
Parlarem amb més detalls d’aquest procediment en l’apartat corresponent. 
 
 

3.3.3. ESDEVENIMENTS DISPONIBLES 

Els esdeveniments son un dels conceptes més importants de qualsevol engine de            
creació de videojocs i es troben presents també en UE4. 
 
Es tracten de situacions que es produeixen en l’entorn virtual, provocades per la             
interacció entre dos o més elements, o bé iniciades arbitràriament per el motor o per               
codi definit per el programador. 
 
Exemples de esdeveniments son la col·lisió entre dos actors, o una rutina que sempre              
s’executa en un moment determinat de la vida d’un actor. 
 
En aquest capítol farem un llistat dels esdeveniments inclosos en la engine que ens              
seran d’ajuda per el nostre projecte. 
 
Tick: Cridat en cada frame de la simulació. Pot ser utilitzat per a la realització de                
càlculs amb valors de variables agafades en temps real. 
 
BeginPlay: Esdeveniment desencadenat justament després de l’execució del        
constructor d’un objecte de tipus Actor i les seves subclasses. 
 
Destroyed: Executat quan l’actor es destruït.  
 
EndPlay: Executat quan l’actor deixa de ser en en món. S’executa després de             
destroyed. 
 
Begin Overlap: Cridat quan un element amb capacitat de col·lisió inicialitza un procés             
de superposició amb altre component. 
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End Overlap: S’executa quan la superposició finalitza. 
 
Hit: Cridat al principi d’una col·lisió. 
 
Any Damage: Cridat quan l’element en qüestió rep dany. 
 
 

3.4. POTENCIAL EXTENSIBLE 

El codi font de l’UE4 es troba disponible en repositoris públics, lo que permet en un                
primer moment, l’ampliació de funcionalitats d’aquesta engine de manera il·limitada.          
No obstant això no sabem fins a quin punt es possible incorporar llibreries d’altres              
aplicacions, i si aquestes romanen estables durant l’execució del programari principal. 
 

3.4.1. UE4 BUILD SYSTEM  

No es pot fer l’enllaç de llibreries amb el mètode tradicional de Visual Studio. Aquesta               
funcionalitat es troba desactivada en els projectes del motor oberts amb aquest IDE.  
 
Existeix però, documentació oficial explicant com fer servir el “Build System” propi per             
afegir noves llibreries. En tot cas pensem que cada situació exigiria una investigació             
apart, ja que les diferents aplicacions tenen el seu propi sistema de versions i utilitzen               
una estructura de capçaleres pròpia. 
 
Nosaltres hem pogut incorporar les funcionalitats d’un client de MariaDB per les            
operacions amb la base de dades de manera satisfactòria. Aquest tema el tractem en              
el capítol dedicat a la generació de dades.  
 
 

3.5. ÚS DE L’EDITOR PER A LA CREACIÓ DE CLASSES 

Les diferents classes d’un projecte poden ser generades amb el sistema típic de l’IDE,              
però l’editor de UE4 també ofereix un sistema per a la generació de nous arxius, que                
facilita entre altres coses seleccionar correctament la classe pare desitjada. 
 
Fent clic amb el botó dret en qualsevol zona del Content Brower, ens apareixerà un               
menú contextual que sempre oferirà com a una de les opcions, la possibilitat de crear               
una nova classe. 
 

 
 

Figura 14. Menú de creació d’una classe en l’editor de l’UE4 
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Un cop marcada aquesta opció, l’assistent obrirà una finestra per a la indicació de la               
classe pare. Si marquem la casella de verificació “show all classes” podrem accedir a              
tota l’estructura de classes de la engine. Amb el botó “next” passem a la següent etapa                
del procés. 
 

 
 

Figura 15. Menú de creació d’una classe. Selecció de la classe pare 
 
En aquesta finestra donem nom a la nova classe. 
Es possible indicar si l’arxiu .cpp ha d’anar a parar en una carpeta privada, però               
recomanem deixar les opcions per defecte i treballar amb els arxius de capçalera en la               
mateixa ruta. 
 
 

 
 

Figura 16. Menú de creació d’una classe. Indicació del nom 
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Un cop donat al botó “Create Class”, es farà la carrega del projecte amb l’IDE               
corresponent (Visual Studio o Xcode) i els arxius estaran disponibles en les rutes             
prèviament indicades. 
 

4. EL SIMULADOR DE CIUTATS INTEL·LIGENTS 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat la creació d’un simulador de Ciutats Intel·ligents            
amb elements representats en tres dimensions, mitjançant un motor de videojocs. 
 
Els beneficis que aporten una ciutat no depenen només de la infraestructura física que              
disposen, si no que incideix cada cop més la importància de fer que aquests diferents               
elements funcionin de manera intel·ligent. 
 
Segons escriu Rudolf Giffinger en “Smart cities – Ranking of European medium-sized            
cities”, una Smart City és una ciutat que funciona bé d'una manera prospectiva en              
aquestes sis característiques: l’economia, la mobilitat, el medi ambient, els habitants,           
l’estil de vida i la administració. 
 
La nostra proposta es centra en la mobilitat, oferint una eina per a la simulació i                
reproducció d’alguns dels elements presents en el sistema vial de qualsevol ciutat, des             
de petites poblacions a grans urbs.  
 
Concretarem ens hem dedicat a desenvolupar un sistema de semàfors intel·ligents,           
incloent un mòdul d’alarmes per a ambulàncies i un sensor de captura de dades dels               
cotxes de la via amb capacitat d'emmagatzemar dades en un servidor MySQL o             
MariaDB. 
 
 

 
 

Figura 17. Captura del simulador 
 

29 



 

4.1. COMPONENTS DEL SIMULADOR 

En aquest capítol tractarem amb detall cadascun dels sistemes que conformen el            
simulador, quins són els components que inclouen aquests sistemes, per a què            
serveixen, com estan dissenyats i com fer-los servir. 
 
Hem fet servir els coneixements assolits durant la carrera per aconseguir que el             
projecte fos el més modular possible. D’aquesta manera, els diferents components           
implementats poden ser fàcilment modificats i enriquits per tal d’afegir més           
funcionalitats al simulador. 
 
Alguns dels diferents elements poden ser utilitzats per interactuar amb futurs objectes            
sense la necessitat de la modificació de codi, com es el cas dels diferents controladors               
i el mòdul de generació de vehicles, aquest últim compatible amb la generació             
(Invocació) de qualsevol objecte que sigui subclasse de ACharacter de la Unreal            
Engine 4. 

 
 
 

 
 

Figura 18. Diferents elements del Simulador en execució 
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4.2. SISTEMES DE GESTIÓ DE RUTES I SIMULACIÓ DE  
RECORREGUTS 

Conté tots els components encarregats de la creació i gestió de les rutes o camins,               
que seguiran els elements mòbils de l'escenari. 
 
Per el projecte era necessari afegir la funcionalitat de fer que els diferents vehicles de               
la simulació fossin capaços de recórrer el que serien els carres de l’entorn virtual. 
 
Sent així hem aprofitat el sistema de delimitació de moviments que oferia la UE4 per               
mitjà del component NavMesh Bounds Volume, per a “guiar” els diferents vehicles per             
els carrers virtuals de la simulació. 
 

 
Figura 19. Diagrama de classes dels sistema de gestió i simulació de recorreguts 
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4.2.1. ROUTENAMES 

És un repositori comú a tots els components amb els noms de les rutes que es faran                 
servir a l'escenari. Quan necessitem referenciar alguna ruta o rutes des d'un            
component del simulador ho farem a través d'aquest repositori RouteNames per           
mantenir una coherència de noms entre els diferents elements. 
 

 
 

Figura 20. RouteNames 
 

 

Es tracta d’un enumerador de C++. Per tal d’afegir noves rutes, l’usuari haurà de              
modificar el codi font de la classe RouteNames.h. 

Es necessari mantenir la ruta NONE, ja que s’utilitza per efectes de verificació de rutes               
sense definir en el codi dels controladors.  

 

Figura 20. RouteNames. Especificació. 
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4.2.2. WAYPOINT 

Un Waypoint (punt de camí) és un component que podem situar en el mapa i que                
servirà per fer l'encaminament dels vehicles per les carreteres. 
 

 
Figura 21. Sistema de rutes 

 

L'objecte que representa al Waypoint en l'escenari és una bandera. Consta de dues             
parts l’icona de la bandera i una esfera de col·lisió situada a la part baixa d’aquesta                
que permet la detecció per part de la resta d'objectes: 

 

 

 

 

 

 

              Figura 23. Les parts del  components 
waypoint 

 

    Figura 22 Representació d’un waypoint 

 

  

33 



 

Els Waypoints tenen un diccionari clau - valor on es guarda la relació de cada ruta amb 
el seu pròxim Waypoint. El resultat que s'obté de col·locar diferents Waypoints al mapa 
és un graf dirigit per on circularan els vehicles. 

La classe Waypoint té un mètode QueryMap() que rep el nom d'una ruta i retorna un 
punter al pròxim Waypoint corresponent: 

 

   *declaració del diccionari: 

 

Hi ha un tipus especial de Waypoint que s'anomena LastWaypoint i actua com a final               
de recorregut. És l'encarregat d’eliminar els vehicles de l’escenari i alliberar la memòria             
del simulador. 

El panell de configuració del Waypoint és el següent: 

 

Figura 24. Panell de control del component Waypoint 
 

1. Esfera de col·lisió: És la esfera situada a la part baixa de la bandera. 

2. Icona representatiu: És la icona de la bandera que ve per defecte, la podem              
canviar per una altra que haguéssim importat prèviament. 

3. Elements del diccionari: És el diccionari Ruta - Pròxim Waypoint. Aquesta és la             
part més important de la configuració del Waypoint i és el lloc on definirem              
l'encaminament que farà aquest. 

4. Opció de LastWaypoint: Opció per habilitar aquest Waypoint com a          
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LastWaypoint i destruir els Vehicles que hi arribin. 

 

4.2.3. IAWAYPOINTCONTROLLER 

Aquest és un component d'intel·ligència, els vehicles que el posseeixen són capaços            
de reconèixer els Waypoints, comunicar la seva ruta actual i preguntar per            
l'encaminament. 
 
Cas d’ús: Obtenir pròxim Waypoint: 
 

 
Figura 25. Cas d’ús pròxim Waypoint 

 
 
1. BeginOverlap(wp: Waypoint): Aquest és un esdeveniment que llença la mateixa           
Engine quan el vehicle col·lideix (fa un overlap) amb el Waypoint. D'aquest            
esdeveniment podem recollir l'entitat Waypoint amb la que hem col·lidit i invocar els             
seus mètodes. 
 
1.1 QueryMap(r: Route): El QueryMap és un mètode de la classe Waypoint que hem              
vist en el punt anterior, li passem la ruta actual del nostre vehicle i ens retorna el                 
pròxim Waypoint a on hem d'anar. 
 
1.2 SetNextWaypoint(nextWp: Waypoint): Un cop hem obtingut el pròxim Waypoint          
al qual adreçar-nos el guardem al controlador. 
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4.3. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DEL TRÀNSIT 

Conté tots els components que serveixen per a monitorar el tràfic de l'escenari (trams i               
vies) així com per gestionar-lo (semàfors). 
 
El sistema de semàfors que proposem pot funcionar de la manera tradicional amb             
temporitzadors estàtics, o bé de forma intel·ligent, adaptant el fluxos segons l’estat del             
tràfic. 
 
Al final d’aquest capítol dedicarem una secció per a explicar l’algoritme que proposem             
per aportar intel·ligència al sistema. 
 

 
 

Figura 26. Diagrama de classes dels sistema de control i gestió del trànsit 
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4.3.1. TRAFFICLIGHT 

Aquest component representa un semàfor (com el seu nom indica), no té cap tipus              
d'intel·ligència, i es limita a mostrar l'estat (verd, groc o vermell) als vehicles. La decisió               
d'obrir o tancar un semàfor les pren un altre component que veurem més endavant, el               
TrafficManager, ja que és qui té una visió global del escenari. 
 
També existeix una versió "no intel·ligent" del semàfor que funciona de manera            
temporitzada, sense tenir en compte factors externs. 
 
L'objecte que representa el TrafficLight consta de: el mesh 3D amb el model del              
semàfor, 3 components de llum (verd, vermell i groc) per visualitzar l'estat del semàfor i               
un component TrafficLightCOM que permetrà la comunicació vehicles - semàfor, està           
representat amb la icona d'un ull: 

Figura 27. Representació de TrafficLight                               Figura 28. Parts del component 
TrafficLight 
 
 

 
 

Figura 29. Traffic Light Comunicator 
 

 
El TrafficLightCOM (Traffic Light Comunicator) és un component pensat perquè els 
vehicles puguin detectar un semàfor en el punt que nosaltres vulguem, de manera que 
podem col·locar aquest component a l'alçada que vulguem de la via i el semàfor en 
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una altra posició de manera independent. 
 

4.3.2. TRAFFICCONTROLLER 

Aquest és un component d'intel·ligència que concedeix als vehicles la capacitat de            
reconèixer un TrafficLight (semàfor) i el seu estat, per parar o recomençar la seva              
marxa en funció d'aquest. 
 
 
Cas d’ús: Establir comunicació: 
 

 
Figura 29. Cas d’ús establir comunicació. Traffic Controller 

 
 
 
1. BeginOverlap(o: Object): Detectem qualsevol objecte que arribi al         
TrafficLightCOM, simplement capturem aquest esdeveniment. 
 
2. DelegateOberlap(o: Objecte): Deleguem aquest objecte detectat al TrafficLight. 
 
2.1 GetController(): Enviem un missatge a l’objecte per obtenir el seu Controller. 
 
2.2 Cast(): Li demanem a la Engine que ens converteixi aquest Controller genèric a un               
controlador del tipus TrafficLightController (si és que pot). 
 
2.3 GetVehicle(): En cas que el Controller efectivament sigui del tipus           
TrafficLightController obtenim el Vehicle associat. 
 
3. Start() / Stop(): Ja podem comunicar-nos amb el vehicle i aturar-lo o permetre’l el               
pas en funció de l’estat del semàfor. 
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4.3.3. PAIREDTRAFFICLIGHTS 

El PairedTrafficLight és un component que té com a finalitat el control, des d'un únic               
punt, dels semàfors parells. Entenem com semàfors parells aquells que tenen un            
funcionament exactament igual. 
 
Per exemple, un cas de semàfors parells serien aquells que es troben en una              
intersecció: 

 
Figura 30. El component PairedTrafficLights. Concepte 

 
En l’exemple de la figura els semàfors 1 i 2 funcionarien igual, un serià un mirall de                 
l’altre, el mateix passa amb els semàfors 3 i 4. 
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És un component que podem situar en el mapa, està representat per la icona d’un               
semàfor amb un cable: 
 

 
 

Figura 31. Representació del component PairedTrafficLight 
 
El funcionament del PairedTrafficLight es basa en el concepte de Street i Avenue. En              
una intersecció considerem les dues vies que es creuen, una com la principal de més               
prioritat (Avenue) i l'altra com una via secundària i de menys prioritat (Street). Això              
tindrà després conseqüències a l'hora de gestionar el tràfic amb el TrafficManager. 
 
El panell de configuració és el següent: 
 

 
 

Figura 32. Panell de control de PairedTrafficLights 
 
 

1. Grup de semàfors “Street” (Tipus carrer). 

2. Grup de semàfors “Avenue” (Tipus avinguda). 
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4.3.4. ROADSECTIONSENSING 

És el component encarregat de monitorar i mesurar la densitat del tràfic d'una             
determinada part de la via i proporcionar aquesta informació al RoadTrafficState,           
component que veurem més endavant i que és el nexe d'informació del            
TrafficManager. 
 

 
 

Figura 33. Representació visual del component RoadSectionSensing 
 
 
El RoadSectionSensing està format principalment per dos elements utilitzats per a la            
detecció de la presencia de vehicles en una secció determinada de la via escollida per               
l’usuari. 
 
Quan un vehicle entra en la zona delimitada des de qualsevol dels extrems, el sistema               
incrementa en una unitat la quantitat de cotxes presents en aquesta secció. Al sortir              
d’aquest tram la ocupació es disminueix en una unitat. 
 
D’aquesta manera el component pot ser utilitzat per a censar vies de més d’un sentit               
de circulació. 
 
 

 
 

Figura 34. Les diferents parts del component RoadSectionSensing 
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Figura 35. Panell de control del component Road Section Sensing 

 
1. El RoadTrafficState component de la via 

 
4.3.5. AMBULANCE SENSOR 

Aquest component funciona de manera semblant al RoadSectionSensing i s’utilitza per           
a gestionar les alarmes de pas d’ambulàncies. 
 
Mentre el vehicle sanitari es trobi entre els dos sensors de detecció del component,              
l’alarma romandrà activada fent que els gestors de tràfic de la mateixa via obrin el pas                
de vehicles. 
 

 
Figura 36. Representació del component Ambulance Sensor 

 
 

 
Figura 37. Les diferents parts del component Ambulance Sensor 

 
 
 

 
Figura 38. Panell de control del component Ambulance Sensor 
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4.3.6. ROADTRAFFICSTATE 

El component RoadTrafficState manté la informació del tràfic d’una via i gestiona el             
canvi d’estat de la seva ocupació, es a dir, representa l’estat del tràfic d’una via               
determinada. 

La intel·ligència de funcionament dels semàfors intel·ligents té en compte el tipus de             
via (Street i Avenue) definit en aquest component. 
 
Per el seu correcte funcionament cal indicar els atributs d’ocupació màxima de la via i               
el TrafficManager corresponent. 
 

 
Figura 39. Panell de control del component RoadTrafficState 

 
1. El component TrafficManager de la següent intersecció. 
2. Comptador de les vegades en que es detecta un canvi d’estat d’ocupació,            

abans de realitzar la actualització. 
3. Permet indicar el tipus de via. Avenue i Street. 
4. Ocupació màxima de la via. 
5. Element que dibuixa l’estat del tràfic en el simulador per facilitar el seu             

enteniment. 
6. Dibuixa el nombre de vehicles en la via. 

 
En temps de disseny del mapa, el component utilitza l’element Text Traffic State, per              
indicar el nom de l’objecte i facilitar la seva localització. 
 

 
Figura 40. Representació del component RoadTrafficState en temps de disseny 
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Un cop iniciada la simulació (temps d’execució), els diferents elements indiquen l’estat            
del tràfic en temps real. 
 

 
Figura 41. Trànsit fluid 

 

 
Figura 42. Trànsit dens 

 

 
Figura 43. Trànsit congestionat 
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4.3.7. TRAFFICMANAGER 

Aquest component es el responsable d’afegir intel·ligència al sistema de control de            
tràfic del simulador. 
 
El TrafficManager aglutina la informació rebuda del estat de les diferents vies            
(RoadTrafficState) per a controlar el temps en que els semàfors d’una intersecció            
romandran oberts (en color verd), i també accionar el sistema d’alarmes per les             
ambulàncies. 
 
Els diferents TrafficManager poden ser emparellats per tal de propagar la informació            
del trànsit entre interseccions. 
 
El component es representa amb una icona amb el format d’un servidor. 
 

 
Figura 44. Representació del component TrafficManager 

 
El panel de configuració es el següent: 
 

 
Figura 45. Panell de control del component TrafficManager 

 
 

1. El component PairedTrafficLights de la intersecció. 
2. Permet indicar un TrafficManager d’una altra intersecció per la sincronització          

d’informació. 
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3. Temps en que el flux de tràfic de l’avinguda romandrà obert. 
4. Temps en que el flux de tràfic de del carrer romandrà obert. 
5. Temps de transició en ambre. 

 
4.3.8. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE TRÀNSIT 

 
Conforme hem comentat en la introducció d’aquest capítol, procedirem a explicar la            
nostra proposta d’intel·ligència per els components de control i gestió del trànsit. 
 
 
l’Algoritme de control intel·ligent dels semàfors 
l’Algoritme segueix la lògica descrita en el diagrama de flux que exposem a             
continuació, obeint les taules d’actualitzacions de temps segons la prioritat del tipus de             
via.  
 
 

 
 

Figura 46. Diagrama de flux per la gestió intel·ligent del trànsit 
 
 

Taules d’actualització de temps 
Hem aplicat el principi de incrementar el temps en verd dels semàfors quan l’estat del 
tràfic estigui dens o congestionat, mirant de donar prioritat per les vies de tipus 
avinguda (Avenue). 
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l’Algoritme de control del pas d’ambulàncies 
Per l’alarma d’ambulàncies, hem fet que els temporitzadors dels diferents semàfors de            
les interseccions es congelessin durant el pas d’un vehicle d’aquest tipus, obrint el flux              
del tràfic per la via on es troba, fins que aquest hagi finalitzat el recorregut per el tram                  
delimitat. 
 

 
 

Figura 47. Diagrama de flux per el control del pas d’ambulàncies 
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4.4. SISTEMES DE GENERACIÓ DE TRÀNSIT I SIMULACIÓ 
DE VEHICLES 

En aquest apartat tenim, per un costat, els components que permeten la invocació de              
vehicles en l'escenari (Spawn i SpawnPlan), i per un altre costat els components que              
simulen aquests vehicles i les seves característiques (Vehicle, Ambulance i          
CollisionController). 
 

 
Figura 48. Diagrama de classes dels sistema de trànsit i simulació de vehicles 
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4.4.1. SPAWN 

El Spawn es el component encarregat de generar (invocar) els vehicles en l'escenari i              
fer la configuració d'aquests. Els paràmetres que defineixen la configuració d'un           
vehicle vénen donats pel SpawnPlan, component que veurem en un següent punt. 
 
El component Spawn està representat per una capsa, la icona d'un túnel i un              
component vector que indica la direcció cap a on sortiran els vehicles generats. 
 
El propòsit de la capsa és crear una zona "segura" per la generació de vehicles.               
Només invocarem un vehicle nou si l'espai dintre de la capsa està lliure, d'aquesta              
manera ens assegurem que el vehicle que creen no col·lideixi amb d'altres que ja hi               
són a la via. 
 
 

  
 

Figura 49. El component Spawn 
 
 
 

 
 

Figura 50. Parts del component Spawn 
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Cada component Spawn té una array amb múltiples SpawnPlans de manera que un             
sol Spawn pot fer la generació de diferents tipus de vehicles amb diferents             
configuracions. 
 

 
 
Les opcions del panell de control del Spawn són les següents: 
 

 
Figura 51. Panell de control del component Spawn 

 
 

1. Icona representatiu: És la icona del túnel que ve per defecte. 
 

2. Vector d'orientació: És el vector que apunta cap al davant del Spawn i ens              
ajuda a l'hora de col·locar-lo per saber cap a on sortiran els vehicles. 

3. Àrea de Spawn: És el component de capsa que delimita la zona d'invocació             
dels vehicles, el podem canviar per un d'altre, redimensionar i reubicar per            
adaptar-lo al mapa amb el qual estem treballant. 

4. Llistat de Spawn: És el llistat de SpawnPlans que farem servir per generar els              
vehicles, l'explicarem amb més detall en l'apartat del SpawnPlan. 
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Per fer la generació dels vehicles fem servir el mètode SpawnActor() que proporciona             
la Engine i serveix per crear noves instàncies d'una classe determinada. 

Per cada vehicle que volem invocar fem dos Spawns (o invocacions), una és la del               
mateix vehicle i un altre és la del controlador que posseirà aquest vehicle, ja que els                
controladors també són instàncies d'una classe és necessari crear un per cada vehicle             
(un controlador té assignat un únic vehicle i un vehicle té assignat un únic controlador). 

Un cop tenim aquestes dues instàncies creades, les vinculem una a l'altre amb un una               
crida al mètode Possess(): 
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4.4.2. SPAWNPLAN 

Un SpawnPlan és un conjunt de paràmetres que defineixen com ha de ser la invocació               
d'un vehicle a l'escenari. 
 
Està format per una estructura amb aquesta configuració: 

 
 
Els paràmetres que es defineixen en el SpawnPlan són: 
 

● Tipus de vehicle: Aquí fem referència a la classe que volem invocar. 

● Periodicitat d'aparició (mínima i màxima): Indiquem uns valors mínims i          
màxims per fer una aleatorietat d'aparició entre aquests rangs. 

● Controllador: La classe de controlador que assignarem al vehicle invocat          
(CollisionController, WaypointController, …). 

● Ruta assignada al vehicle: La ruta que tindran aquests vehicles generats. 

● Waypoint de destí inicial: El Waypoint cap on han d'anar els vehicles només             
aparèixer. 
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4.4.3. VEHICLE 

La classe Vehicle com el seu propi indica és la representació d'un vehicle i les seves                
característiques. 
 
Primerament començarem veient quins són els components que former la          
representació de l'objecte vehicle en l'escenari: 

 
 

 
Figura 52. Representació d’un vehicle en temps de disseny 

 
 

 
Figura 53. Parts del component vehicle 
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Mesh: És el model en 3D que representa la forma del vehicle, en la classe Vehicle 
podem definir una llista de mesh de manera que a l'hora d'invocar un vehicle aquest 
agafarà un model aleatori d'aquesta llista. 
 

 
 

 
 

Figura 54. Diferents models de vehicles 
 
 
VehicleBody: És el cos del vehicle, la part que la resta de components del simulador               
poden identificar com un vehicle. 
 
CollisionSensor: És una capsa de col·lisió situada en la part frontal del vehicle que és               
utilitzada pels altres controladors per detectar la col·lisió amb la resta d'objectes i             
vehicles. 
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Les característiques d'un vehicle (a part del model 3D) que es defineixen són: 
 

● Velocitat: La velocitat màxima que podrà agafar el vehicle. 

● Acceleració: L'acceleració que farà servir el vehicle. 

● Distància de frenada: A quina distància del vehicle de davant començarà a 
parar. Aquest paràmetre modifica la longitud del sensor de col·lisió. 

● Velocitat de gir: La velocitat màxima amb la qual farà els girs el vehicle. 

● Fricció amb el terra: El coeficient de fricció amb el terra, això permet simular 
l'estat dels pneumàtics i frens. 

● Pes: El pes del vehicle, serà una dada que recolliríem posteriorment amb els 
sensors repartits a l'escenari. 

Cadascun d'aquests paràmetres tenen un mínim i un màxim que defineixen un rang 
d'on s'agafarà un valor de forma aleatòria. 

 

 
 

Figura 55. Definició aleatòria d’atributs del vehicle 
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4.4.4. AMBULANCE 

És una extensió de la class Vehicle, representa a una ambulància i les seves              
característiques. 
 
Està format per un model d’una ambulància, per les diferents llums de les sirenes i un                
emissor de so típic d’aquest tipus de vehicle.  
 

 
 

Figura 56. Representació d’una ambulància 
 

 
 

Figura 57. Parts del component Ambulance 
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4.4.5. COLLISIONCONTROLLER 

És el component d'intel·ligència encarregat de què els vehicles no col·lisionin els uns             
amb els altres. Funciona gràcies a un sensor col·locat en la part davantera de cada               
vehicle que permet la detecció dels altres. 
 
 

 
 

Figura 58. El sensor de col·lisió 
 
 
Cas d’ús: Inici detecció de col·lisió: 

 
Figura 59. Cas d’ús de la detecció de col·lisions 

 
 
1. BeginOverlap(ov: OtherVehicle): Detectem la col·lisió amb un vehicle, iniciem el  
procés. 
 
2. UpdateCollisionCount(ov: add): Comptabilitzem aquest vehicle. 
 
2.1 Stop(): Si el vehicle que controlem està en marxa, el parem. 
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Cas d’ús: Fi detecció de col·lisió: 
 

 
Figura 60. Cas d’ús de la detecció de col·lisions (segona part) 

 
 
1. EndOverlap(ov: OtherVehicle): Detectem el fi de la col·lisió amb un vehicle,            
iniciem el procés. 
 
2. UpdateCollisionCount(ov: delete): Actualitzem el comptador amb la sortida         
d’aquest vehicle. 
 
2.1 Start(): Si el comptador de vehicles amb els quals estem col·lisionant és zero,              
aleshores iniciem la marxa. 
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4.4.6. CROSSROADS 

Aquest és un component que ha estat creat a partir de la necessitat de controlar certes                
situacions de la circulació dels vehicles, més concretament aquells punts de la via que              
no estan controlats per semàfors i on es produeix un encreuament de carrils. 
 
Exemple: 
 

 
 

Figura 61. Encreuament de carrils 
 
 

Com hem vist anteriorment els vehicles disposen d'un sensor situat a la seva part              
frontal que permet evitar col·lisions amb la resta de vehicles, aquesta visió frontal de              
l'entorn per part del vehicle té sentit en la majoria de situacions on els vehicles que                
avancen per un carril van un darrere els altres en una mateixa direcció. 
 
El problema arriba quan aquests carrils conflueixen un mateix punt (no gestionat per             
semàfors), necessitem algun tipus d'intel·ligència que ens permeti aplicar una lògica           
per cedir el pas uns vehicles als altres, això és el que volem simular amb aquest                
component. 
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Aquest component està format per un únic element, una caixa: 
 

 
 

Figura 62. Representació del component Crossroads 
 
 

La caixa actua com una zona segura, només deixem entrar als vehicles els quals les               
seves rutes no interfereixin les unes amb les altres. Si un vehicle entra en la zona                
segura i arriba un altre vehicle que té una ruta la qual creua amb la trajectòria del                 
vehicle que es troba dintre en circulació el parem. 
 
El component Crossroads té definida una cua on anem afegint els vehicles que arriben              
i no podem deixar entrar, els vehicles s'afegeixen en aquesta cua tenint en compte la               
prioritat de la seva ruta. 
 
La prioritat de cada ruta en aquest encreuament és un valor que podem definir en la                
configuració del Crossroads: 
 

 
 

Figura 63. Panell de control del component Crossroads 
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4.5. ELEMENTS DE DETECCIÓ I GENERACIÓ DE DADES 

Per a nosaltres ha estat molt important aconseguir la integració del simulador amb un              
gestor de base de dades, ja que es imprescindible per a la generació de dades i també                 
molt important per atreure l’atenció de gent interessada en el projecte. 
 
Part del repte ha estat en configurar la UE4 per tal de afegir les noves llibreries en el                  
paquet que es genera durant la compilació del projecte. La documentació del motor no              
garanteix la compatibilitat total amb biblioteques externes. 
 
 

4.5.1. TRAFFICSENSOR 

Hem decidit crear la classe Traffic Sensor per a simular la recollida d'informació dels              
diferents vehicles mitjançant un sensor de trànsit simulat, inspirat en un dispositiu real. 
 

 
 

Figura 64. El repte de simular un sensor real 
 

El dispositiu en concret es diu U-Flow i promet transformar les dades recollides en              
informació útil com ara: 
 

● Volum vehicular. 
● Ocupació de la via. 
● Velocitat del trànsit. 
● Mida dels vehicles. 
● Aforament en vies. 

 
Basant-nos en aquestes especificacions, hem desenvolupat el sensor virtual capaç de           
capturar informació dels vehicles de la simulació i introduir aquesta informació en una             
base de dades MySQL o MariaDB. 
 

 
 

Figura 65. Les diferents parts del component TrafficSensor 
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Un cop posicionat el sensor en l’escenari, cada cop que un vehicle passi per la zona                
del component de col·lisió, els seus atributs seran afegits a la base de dades. 
 
· La base de dades 
  
Totes les dades recollides per les instàncies de la classe Traffic Sensor són inserides              
en la taula de mateix nom a la base de dades SmartCitySimulator. Tant la base de                
dades com la taula són creades, cas ja no existeixin, en el principi de la simulació. 
 

 

 
 

Figura 66. Traffic Sensor i les dades en el gestor de BBDD. 
 

 
4.5.2. PROCÉS D’INTEGRACIÓ DEL CLIENT DE MARIADB AMB EL MOTOR 

Caldrà executar aquest procediment a cada canvi de versió del Visual Studio.            
Possiblement també, arran d'algun canvi en les versions de la Unreal Engine. 

 
Aplicacions Utilitzades 
· Visual Studio 2015 
· CMake 
 
Decisió del gestor i client 
L'ideal seria usar un sistema gestor i client de connexió a la base de dades que fos de                  
codi lliure per així evitar possibles limitacions de la llicència del programa. 
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· MySQL 
En un primer moment hem tractat de compilar la llibreria del connector / client de               
MySQL ja que ofereix una llicència de codi obert compatible amb projectes de recerca              
com el nostre, però hem trobat limitacions. 
  
El codi font disponible no era del tot compatible amb VS2015 i no ens deixava generar                
les llibreries dinàmiques per qüestions de dependències. 
  
· MariaDB 
Un cop hem verificat que no seria possible disposar del connector de MySQL, hem              
continuat amb la següent alternativa apostant pel fork de MariaDB, un connector            
plenament compatible amb MySQL. 
  
Aquest client no ha donat problemes, ja que no ens va ser necessari canviar res del                
codi font original ni tocar les entrades del make file. Només cal compilar el codi font                
disponible a la web dels desenvolupadors. 
 
Compilació de la llibreria 
Com és sabut, cal fer servir llibreries compatibles amb el compilador que es desitja              
usar en un projecte. 
  
L'entorn de desenvolupament compatible amb Unreal Engine 4 és el Visual Studio            
2015. D'aquesta manera era necessari tenir compilades les llibreries del client /            
connector amb la mateixa versió. 
  
Per a això ens descarreguem el codi font del web del desenvolupador i procedim amb               
compilar i generar les llibreries necessàries. 
  
Cal recordar que si volem fer servir llibreries externes a les ja existents de la engine,                
tindrem d'usar llibreries que permetin l'enllaç dinàmic, ja que durant el procés de build              
de la simulació, els arxius del projecte són fusionats en una .dll. 
 

 
 

Figura 67. MariaDB Connector 
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· Compilant el projecte 
1. Obrim l'aplicació CMake i indiquem el directori amb el codi font 
2. Indiquem també un subdirectori que serà la destinació dels arxius generats 

 

 
Figura 68. CMake. Definició dels directoris 

 
3. Marquem el botó configuri i seleccionem la versió del Visual Studio i el tipus 

d'arquitectura 
 

 
Figura 69. CMake. Confirmació dels  directoris 

 

 
Figura 70. CMake. Selecció de la versió de l’IDE 

 
 

4. Marquem el botó Generate 
a. Amb aquest pas tots els fitxers del projecte aniran a parar a la             

subcarpeta definida com a ruta destí del projecte. En l'exemple de la            
imatge seria la carpeta "VS2015" 

5. Dins de la carpeta, obrim l'arxiu .sln generat amb el VS2015 
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Figura 71. Compilació del connector de MariaDB 

 
6. Fem el build de la part del projecte relativa a la llibreria dinàmica 

a. Entre tots els projectes existents, fem build del projecte anomenat          
libmaridb 

b. A la sortida del terminal veurem la carpeta on s'haurà generat la 
llibreria. 

 
Figura 72. Generació de la llibreria 

 
7. Copiem l'arxiu libmaridb.lib a la zona del projecte a la Unreal Engine. 

 
Integració de la llibreria amb el projecte 

 
· Copiant les capçaleres 
Amb els passos anteriors hem generat la llibreria necessària per a l'ús del client de               
connexió a la base de dades de MariaDB, però també tindrem de copiar les capçaleres               
(els arxius .h) del connector en l'estructura de directoris del projecte. 

 
Per això seguim els passos a continuació: 

1. Instal·lem la mateixa versió del connector en el nostre sistema. En aquest cas             
Windows. 

2. Copiem les carpetes Lib i Include de la carpeta d'instal·lació a la carpeta del              
projecte. 

3. Concretament crearem l'estructura suggerida en la wikipedia de la engine: 
a. \Path_del_proyecto\ThirdParty\MySQLConnector 

i. \Include 
ii. \Lib 
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· Definint la ruta d'include i llibreries 
Tot i ser compatible amb l'IDE de Microsoft, l'Unreal Engine no fa servir les opcions del                
menú de VS per a indicar les rutes on es troben les llibreries. 
  
Per a això farem servir l'arxiu amb extensió .Build.cs present en tots els projectes de la                
UE4 per indicar la ruta per a les capçaleres i les llibreries. 
 
 
Contingut de l’arxiu .Build.cs 

 
Figura 73. Codi del ”Build System” de UE4 

 
De tot el codi present en l'arxiu, les línies més importants són: 
PublicAdditionalLibraries.Add (LibraryName); 
PublicIncludePaths.Add (IncludesPath); 
  
La primera indica explícitament la llibreria a afegir-se i la segona la ruta on es troben                
les capçaleres. 
 
Configuració del Visual Studio 
Un cop indicades les rutes per la llibreria i capçaleres, cal configurar el compilador              
perquè treballi amb la versió de la plataforma que sigui compatible amb les llibreries. 
  
Per això seguim els passos següents: 
  

1. Anem a les propietats del projecte. 
2. Marquem l'opció Configuration Manager i seleccionem el menú desplegable         

66 



 

"Active Solution Platform". 
3. Seleccionem l'opció new escollint x64, marcant també "copy settings from ->           

Win64" 
4. Deixem marcada l'opció "Create new project platforms" marcada i donem al           

botó Ok. 
  
Amb aquesta configuració es quedarà seleccionada la versió de plataforma compatible           
per al nostre projecte i serà possible realitzar la compilació dels projectes ja amb la               
integració amb la base de dades. 
 

 
4.6. VISTA EN COMÚ 

 

 
Figura 74. Relació entre els diferents components 

 
 
 
 

Com hem vist el simulador queda dividit en quatre grans blocs principals, independents             
els uns amb els altres, però que són perfectament combinables. La idea darrera             
aquesta estructura modular és crear una base per al simulador el més adaptable i              
escalable possible, per fer-se servir en múltiples projectes amb propòsits ben diferents.  
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5. REPTES I ÈXITS AFRONTATS EN EL PROJECTE 

· Poca informació per desenvolupar en C++ 
 
Durant el desenvolupament del projecte ens hem adonat que hi havia poca informació             
de com treballar usant el llenguatge de programació C++. La jerarquia de classes del              
motor estava ben documentada però no disposava d’exemples i la informació que            
trobàvem era gairebé tota aplicada al sistema de script visual de la engine (Blueprints). 
 
Voldríem posar a prova els nostres coneixements en C++, i a més érem conscients              
que només així seria possible usar totes les funcionalitats de l'engine, així que hem              
tingut de trobar solucions pel nostre compte amb la poca documentació existent, per a              
continuar avançant amb el projecte. 
 
· La integració del connector de MariaDB 
 
Per afegir la funcionalitat de connexió a la base de dades, calia integrar les llibreries               
d'algun dels connectors disponibles al mercat. Aquesta funció no està disponible           
nativament en la engine i ens hem deparat amb molts problemes amb aquest tema. 
 
Hem optat en un primer moment per MySQL, però les llibreries no s'enllaçaven             
correctament i llavors ho vam intentar amb l'última versió del client de MariaDB. 
 
Després d'entendre com funcionava el "Build System" de UE4 i de molts intents, hem              
pogut finalment realitzar la integració satisfactòriament. 
 
 
· L’ús d’elements en tres dimensions 
 
Com ens havíem proposat treballar amb models 3D era inevitable dominar           
mínimament alguna eina gràfica de manipulació d'aquest tipus d’arxiu. La textura de            
l'ambulància i petites modificacions en els models d'alguns vehicles, ho hem fet amb             
les aplicacions Maya i 3ds MAX, totes dues conegudes pel temps necessari que cal              
dedicar per entendre el seu funcionament. 
 
 
 

6. PLANIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DE COSTOS 

6.1. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest projecte l’hem desenvolupat entre dos estudiants del Grau d’Enginyeria          
Informàtica, però encara que el fet de compartir coneixements de la mateixa àrea ha              
facilitat el procés de treball en grup, la planificació prèvia del projecte ha estat un punt                
molt important per assolir els objectius que ens havíem proposat. 
 
Era important dividir correctament el treball a ser realitzat, per tal de facilitar la              
integració de les parts desenvolupades per cada integrant del grup individualment. 
 
D’una altre banda també cal destacar la importància de la preparació prèvia en un              
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treball de desenvolupament d’un simulador, ja que l’etapa de definició del sistema i els              
seus components es vital en aquest tipus d’aplicació. Sense la correcta definició            
d’aquesta etapa, la validació del sistema (la confirmació de que la virtualització            
s’adapta als patrons reals) difícilment podrà ser feta a posteriori. 
 

6.1.1. L’ÚS DE L’APLICACIÓ TRELLO 

Hem fet servir el sistema de desenvolupament incremental que aporta la metodologia            
Scrum, mitjançant l’aplicació web Trello. Aquesta tècnica l’aviem aprés durant la           
carrera. 
 
Hem adaptat aquesta metodologia a les nostres necessitats, emprant el sistema de            
planificació dels Sprints, la selecció lliure de tasques, la documentació en cada punt i              
l’ús del tauler de Kanban. 
 

 
 

Figura 75. Tasques finalitzades 
 
 

6.1.2. LES ÈPIQUES 

Una vegada identificats els diferents components del sistema que volíem simular (el            
sistema de semàfors), hem passat a descriure les diferents èpiques del projecte que             
venen a ser com a els objectius a assolir a grans trets, i també les seves respectives                 
histories d’usuari, o el que és el mateix, les diferents parts de la èpica que poden ser                 
desenvolupades dins d’un temps determinat. 
 
No teníem experiència prèvia en la planificació de projecte d’aquest tipus i tampoc ens              
era fàcil definir en alguns casos els punts més importants, ja que no coneixíem la               
limitació de la engine de videojocs. Per exemple no sabíem quins tipus de problemes              
apareixerien en el desenvolupament de la intel·ligència dels cotxes de seguir les            
diferents rutes. 
 
En tot cas ens hem centrat en sis diferents punt: El disseny o representació visual dels                
diferents components, la definició de les rutes, la representació dels vehicles, la            
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intel·ligència dels vehicles, el funcionament dels semàfors i la integració amb la base             
de dades. 
 

 
Figura 76. Èpiques i històries d'usuari 
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6.2. ESTIMACIÓ DE COSTOS 

En aquesta secció tractarem de fer l’estimació dels costos del desenvolupament           
d’aquest projecte. 
 
Hem considerat el sou d'un programador i analista júnior, segons el que es considera              
actualment en el mercat, del sol d'una persona recent graduada, que es el nostre cas. 
 
Els valors d'adquisició del maquinari són els dels dos ordinadors que hem fet servir per               
al desenvolupament del projecte i que eren compatibles amb els requeriments del            
motor UE4. 
 
 
 

6.2.1. RECURSOS HUMANS 

Per el desenvolupament d’aquest projecte seria necessari la figura d’un analista, un            
programador i un dissenyador gràfic amb coneixements en l’ús d’aplicacions d’edició           
de gràfics en 3D. 
 
Hem dividit el temps dedicat a cada etapa de desenvolupament del projecte segons el              
rol necessari, i basant el cost per hora segons la informació que tenim del mercat. 
 

Tasca Analista Programador Dissenyador gràfic 

Disseny 3D - - 5h 

Disseny de mapes - - 4h 

Anàlisis de requisits 76h - - 

Especificació 161h - - 

Implementació - 296h - 

Redacció de 
documentació 

- 175h - 

Preparació defensa -  - 

Total 237h 471h 9h 
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Especialitat Hores Cost/hora Cost total 

Analista 237h 15€ 3555€ 

Programador 471h 10€ 4710€ 

Dissenyador gràfic 9h 10€ 90€ 

Total 717h  8355€ 

 
 

6.2.2. RECURSOS FÍSICS 

Per els recursos físics, principalment ordenadors, seria necessari centrar-se en els           
requisits recomanats per el fabricant del motor de videojocs que hem utilitzat. 
 
En aquest cas, com que els nostres ordinadors personals compleixen amb lo requerit,             
hem definit en aquest apartat el preu de mercat d’aquests dispositius. 
 

Hardware Recomanat per l’ús amb Unreal Engine 4 

Sistema Operatiu Windows 7/8 64-bit 

Processador Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster 

Memòria 8 GB RAM 

Tarja Gràfica NVIDIA GeForce 470 GTX or higher 

 
 

Recurs Cost 

Portàtil x1 1100€ 

Sobretaula x1 1400€ 

Total 2500€ 

 
*Hem utilitzat hardware del que disposàvem prèviament. 
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6.2.3. MATERIAL ARTÍSTIC 

 
Tot el contingut artístic utilitzat en el projecte prové de portals web dedicats a la               
distribució de models i han estat gratuïts. 
 
Per estimar el valor d'aquest material, ens fixarem en els preus de webs de venda de                
models 3D, ja que no disposem d’experiència en la creació d’aquest tipus de material y               
en un cas real segurament ho demanaríem a tercers. 
 

 

Material Cost 

Pack de Models de 
cotxes 

170€ 

Model edificis 40€ 

Total 210€ 

 
 
*Tots els models i elements utilitzats per realitzar el projecte són de llicència lliure.              
(veure Bibliografia) 
 

6.2.4. COSTS TOTALS 

Sabem que el desenvolupament d'aquest projecte ha tingut un cost d'oportunitat. Sent            
així, si observem el cost per els recursos humans, pensem que els valors s'ajusten              
força bé a la realitat, ja que seria lo que estaríem guanyant amb un contracte de treball                 
durant aquest temps. 
 
El cost dels recursos físics i artístics també s’adapten als requeriments del projecte. 
 
 

Recurs Cost 

Recursos humans 8355€ 

Recursos físics 2500€ 

Material artístic 210€ 

Cost Total 11065€ 
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7. FUTURES VERSIONS I CAPACITATS DEL 
SIMULADOR 

7.1. FUTURES VERSIONS 

Les posteriors versions del simulador han d'aportar millores pel que fa el realisme de la               
simulació del moviment dels cotxes, la facilitat de visualització de les dades generades             
pel sensor de captura, i també afegir eines que facilitin el posicionament dels             
components en el mapa, entre altres coses. 
 
· Sistema de desacceleració dels cotxes 
 
Les limitacions del motor gràfic usat per en projecte ens ha impedit d'afegir més              
realisme en la manera com els diferents vehicles de la simulació es desacceleren. El              
sistema encarregat de renderitzar el moviment dels actor de la engine no permet el              
frenat gradual d'un actor amb destí ja especificat. 
 
Pensem que possiblement sigui necessària la modificació de part del codi font del             
motor. 
 
· Simulació de la pol·lució generada 
 
Es podria enriquir la classe vehicle amb un atribut representatiu del nivell de CO2              
alliberat en el desplaçament, i capturant aquesta informació amb un sensor virtual            
semblant al ja existent (Traffic Sensor), realitzar lectures del nivell de pol·lució            
generada. 
 
· Visualització de les dades generades 
 
La versió actual del simulador no inclou un sistema de visualització de la informació de               
la base de dades de manera ordenada, al marge del que ofereix el gestor de base de                 
dades. 
 
Seria interessant desenvolupar un sistema d'informes i gràfics amb tecnologia web,           
fent servir les dades existents. 
 
· Posicionament d’elements 
 
Actualment cada component del simulador ha de ser afegit individualment en el mapa             
per la seva posterior configuració i enllaç amb els altres elements. 
 
Per a futures revisions, es recomanable desenvolupar components aglutinadors de          
funcions. Per exemple, podria existir una peça anomenada Intersection, que inclogués           
els components TrafficLigth, PairedTrafficLigths i TrafficManager, ja degudament        
enllaçats, ja que tots son elements que han de treballar en conjunt per a la gestió                
d’una intersecció. 
 
· Validació 
En “Modelado de sistemas complejos mediante simulación basada en agentes y           
mediante dinámica de sistemas”, els autors es refereixen a la validació com la             
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valoració de la utilitat del model dins el context d'aplicació, sent així en algun moment               
el simulador hauria de ser validat per experts en a la àrea de la teoria del trànsit per                  
exemple. 
 

 
7.2. POTENCIALS DEL SIMULADOR 

· Millora del funcionament dels semàfors  
 
Tenint en compte que la majoria dels senyals de control de trànsit actualment en              
funcionament en les ciutats no posseeixen un sistema d'adaptació automàtic en temps            
real, segons el volum del trànsit, ni tampoc sistemes d’alarmes per ambulàncies,            
pensem que la nostre proposta podria servir com a base per el desenvolupament             
d’una solució que millori el rendiment d’aquestos dispositius.  
 
· La capa d’abstracció 
 
Els simuladors com el que hem desenvolupat aporten una capa d'abstracció valuosa            
durant el procés de creació de models. 
 
Per exemple per estudiar el model de control intel·ligent del trànsit que plantegem, no              
cal tenir en compte tots els dispositius que arribarien a ser instal·lats en un entorn real,                
tampoc els protocols de comunicació necessaris. 
 
 
 

8. CONCLUSIONS 

El simulador de Smart Cities resultant d’aquest Projecte Final de Grau, es una             
aplicació amb molt potencial per a ser utilitzada com a eina d’investigació per el públic               
interessat en els semàfors intel·ligents i la generació simulada de dades amb sensors             
virtuals. 
 
L’ús del motor de videojocs propietari Unreal Engine 4 ha estat una decisió encertada,              
ja que hem aconseguit arribar a tots els objectius que ens havíem proposat. Haver-hi              
intentat desenvolupar aquesta aplicació des de zero fent servir OpenGl, no hauria estat             
possible amb el temps disponible per al projecte. 
 
En tot cas l'haver entès el funcionament d'una engine gràfica, afavoreix en el futur              
poder reconstruir el simulador, sense la necessitat d'usar un Framework propietari. 
 
També hem aconseguit donar als diferents elements del simulador un aspecte gràfic            
de qualitat, lo que es pot observar en l’acabat dels diferents vehicles o les icones               
representatives de cada component. El resultat a estat en una aplicació de fàcil ús i               
simulacions vistoses, on cada element es fàcilment identificable. 
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ANNEX. 

MANUAL PER CONSTRUIR UN ESCENARI AMB EL SIMULADOR. 

Índex. 
 

1. Importar i configurar un nou projecte. 
2. Obrir el projecte i crear un mapa base 
3. Afegir els components 

3.1. Waypoints i spawns 
3.2. Semàfors i sensors 

4. Executar una simulació 
 
 

1. Importar i configurar un nou projecte. 
 
Per fer servir el simulador necessitem un equip amb el Unreal Engine i Visual Studio.               
Les versions amb les que s’han desenvolupat aquest projecte i que podem assegurar             
que són compatibles són: 
 

● Unreal Engine 4.14: 
Build: ++UE4+Release-4.14-CL-3249277 
Engine Version: 4.14.3-3249277+++UE4+Release-4.14 
Compatible Engine Version: 4.14.0-3195953+++UE4+Release-4.14 

 
● Microsoft Visual Studio Community 2015 

Version 14.0.25431.01 Update 3 
 
Visual C++ 2015   00322-20000-00000-AA253 
Microsoft Visual C++ 2015 
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Un cop hem descarregat els fitxers del simulador en el nostre ordinador veurem una              
estructura de directoris com aquesta: 
 

 
 
Els directoris més importants són: 
 

/Source: En aquesta carpeta tenim tots els fitxers fonts del projecte, els fitxers             
**.cpp i **.h 
 

/ThirdParty: Aquesta és la carpeta per les llibreries de tercers, aquí trobarem les             
capçeleres i les DLLs de les llibreries de MariaDB. 
 
/Content: Aquest és el directori on estan tots els recursos que no són codi:              
models 3D, icones, textures, àudios, etc. 

 
 

La primera vegada que importem el projecte, o si el movem a un ordinador diferent,               
hem de generar els fitxers pel Visual Studio: 
 
  

81 



 

Fem doble click sobre el fitxer **.uproject i “Generate Visual Studio project files”. 
 

 
 
El que realment estem fent és configurar el Visual Studio perquè reconegui el nostre              
projecte i faci la compilació amb el core de la engine. 
 
Hem d’obrir el projecte del Visual Studio i fer una primera compilació abans de              
començar a treballar. 
 
Un cop ja tinguem els fitxers generats i el projecte compilat ja podem començar a               
treballar amb ell. 
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2. Obrir el projecte i crear un mapa base 
 
Per obrir el simulador fem doble clic sobre el fitxer **.uproject a la carpeta del projecte.                
Un cop carregi la engine (el primer cop trigarà més temps) veurem una pantalla com               
aquesta: 
 

 
 
Podem distingir les següents parts: 
 

 
 

1. Vista principal: Aquí és on veiem el mapa, creem l’escenari, movem els elements,              
fem tot el que està relacionat amb el món 3D que estem construint. A la part superior                 
tenim els controls de càmera, inici i pausa de la simulació i compilació. 
 
2. Panell de elements: Aquí tenim els elements que proveeix la pròpia engine: formes              
geomètriques bàsiques, càmeres, focus de llum, etc. 
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3. Panell de components: Aquí tenim els components propis que hem incorporat amb             
el simulador, les classes que hem desenvolupat i els models 3D a més d’altres              
recursos que hem fet servir. 
 
4. Detall de components: En aquest panell podem veure en la part superior el llistat               
de components que tenim en l’escenari i d’altra banda quan fem el focus en algun               
d’aquests abaix ens apareixerà un menú detallat amb totes les seves propietats i             
elements configurables. 
 
Per fer aquesta demostració crearem un mapa bàsic, un cruament de camins. 
 
El que farem primer és definir les vies o carreteres, per fer això agafarem el               
component NavMesh: 
 

  
 
L'arrosseguem al mapa i el redimensionem per fer una via rectangular, amb dos             
NavMesh farem una creu: 
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Aquest seria el nostre mapa base, amb el qual començarem a treballar. 
 

3. Afegir els components 
3.1. Waypoints i Spawns 
 
El primer que afegirem al mapa seran els Waypoints i Spawn, i els configurarem.              
També definirem les rutes que seguiran els vehicles. 
 
El component Waypoint i el component Spawn els trobarem en el espai inferior de la               
pantalla juntament amb la resta de components del simulador. 
 

 
 

Col·locarem una parella de Waypoint i Spawn a cada via: 
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Fem la configuració dels Spawns (panell a la dreta): 
 
Spawn1: 

 
 
 
Spawn2: 

 
 
Amb això quedarien definides dues rutes, una per cada via. També hem configurat la              
generació d’ambulàncies al segon Spawn. 
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3.2. Semàfors i sensors 
 
En aquest punt afegirem i configurarem els elements de gestió del tràfic. Per a aquesta               
demostració farem servir: 
 

● Dos semàfors (TrafficLight) amb el PairedTrafficLight. 
● Dos sensors del volum del tràfic (RoadSectionSensing) 
● Dos components de gestió de l’estat de la via (RoadTrafficState) 
● Un gestor de tràfic (TrafficManager) 

 
 
La disposició serà aquesta: 
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Vista amb perspectiva: 
 

 
 
Primer configurem els semàfors, això ho fem des del component PairedTrafficLight,           
definirem una via com principal (Avenue) i un altre com secundària (Street): 
 

 
 
A continuació configurem els RoadSectionSensing: 
 
RoadSectionSensing1 → RoadTrafficState1 
 
RoadSectionSensing2 → RoadTrafficState2 
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Ara definirem el paràmetres de congestió de cada via: 
 
El RoadTrafficState1 serà la via principal i el RoadTrafficState2 serà una via            
secundària. 
 
RoadTrafficState1: 

 
 
 
RoadTrafficState2: 

 
 
 
 
Per últim el que queda es configurar el TrafficManager per indicar-li que gestioni             
aquests semàfors: 
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4. Executar una simulació 
 
Un cop hem dissenyat el mapa i configurat els components podem passar a executar              
la simulació. 
 
Si hem fet alguna modificació del codi o hem afegit algun classe, hem de tornar a                
compilar: 
 

 
 
(També ho podem fer directament des del Visual Studio) 
 
Per executar la simulació fem clic sobre el botó de play situat a la dreta del botó de                  
compilar. En aquest punt començarà la simulació. Si la volem parar pressionem la             
tecla escape. 
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