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Resum 

El treball tracta sobre la creació d’una eina didàctica amb una metodologia general per 

l’aprenentatge de conceptes físics, científics o d’enginyeria, utilitzant la Realitat Virtual o 

Augmentada. 

Aquesta metodologia consisteix en escollir una idea, dissenyar-li un món virtual, realitzar-lo i 

executar-lo en la tecnologia més adequada.  

El concepte escollit en aquest projecte, és la dualitat ona-partícula de la llum, una idea amb 

una complexitat conceptual raonable. Utilitzant Unity es realitzarà una aplicació que faci 

entendre a l’usuari com es comporta la llum. 

La finalitat del projecte és fer veure, a través de l’aplicació, que utilitzant la Realitat Virtual i 

Augmentada es pot facilitar l’aprenentatge de l’estudiant i motivar-lo a voler aprendre més. 
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1. Introducció 

Molts conceptes de la física i la matemàtica són massa abstractes per ser explicats amb 

pissarra i paper, és per això que les eines TIC han esdevingut un suport imprescindible per 

l’educació aquests últims anys. El que abans requeria hores d’estudi i de treball, ara pot ser 

interioritzat per l’alumne amb uns minuts gràcies a les tecnologies multimèdia. 

Durant els primers anys acadèmics, quan s’introdueix la física, la química i la matemàtica, 

és important trencar amb la lògica humana de l’alumne. Cal que aquest descobreixi que 

el que havia considerat una evidència fins ara, potser no ho és, cultivant així una curiositat 

per entendre com realment es comporta el món.  

Per una altra banda, la tecnologia és el dia a dia dels joves, perquè l’alumne mostri interès 

pel què se li ensenya cal parlar-li amb el seu llenguatge, cal reinventar-se. Educar utilitzant 

noves tecnologies motiva a l’estudiant a aprendre i treballar.  

D’aquesta necessitat naix la idea d’aplicar la Realitat Virtual i la Realitat Augmentada en 

l’educació. Per facilitar al docent l’ensenyança d’idees complicades i a l’estudiant 

l’aprenentatge d’aquestes. 

De cara a escollir on aplicar la RV/RA en aquest projecte, s’ha fet una llista de possibles 

alternatives dins l’aprenentatge de la física, la matemàtica i la química: 

 

- Ensenyar conceptes que requereixen visió espacial per la seva interiorització. 

Figures o objectes difícils de definir amb dues dimensions. La utilització de la 

realitat virtual o augmentada podria facilitar la realització de problemes amb 

geometries complexes. 

 

- Definir com es comporta allò que no s’aprecia amb l’ull humà, com la química o la 

física quàntica. Explicar per primer cop conceptes que no són tangibles pot ser 

complicat, amb dibuixos i exemples no n’hi ha suficient perquè ho entengui 

tothom. 

 

- Realitzar experiments sense necessitat de laboratori, on s’interactua amb una 

realitat fictícia que es comporta com la real o com la ideal. Aplicant aquestes 

tecnologies, es pot crear un laboratori virtual. 

 

- Per l’estudi interactiu de la dinàmica d’un objecte. Per exemple col·locant vectors 

(de velocitat, d’acceleració o de forces) a cossos reals quiets o en moviment. 
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- Per visualitzar en  3D objectes o cossos dels quals no es disposa, com un motor o 

una pròtesi de genoll. 

Davant d’aquest ventall d’aplicacions, tant en realitat virtual com en realitat augmentada, 

s’ha escollit per aquest projecte: La realització del famós experiment de Thomas Young. 

Del qual, en el següent apartat, se’n parlarà més detalladament. 

Un cop definit el projecte cal descriure els objectius i l’abast del treball. 

Objectius del treball 

L’objectiu és crear una aplicació que transmeti una idea física a l’usuari de manera que 

l’entengui, trenqui amb la seva lògica i el motivi a saber-ne més. Tot això utilitzant la 

Realitat Virtual o Augmentada. 

També verificar que recursos multimèdia com aquests poden ajudar en l’aprenentatge i en 

la motivació de l’estudiant. I que qualsevol amb algunes nocions de programació pot 

dissenyar i realitzar un món virtual per fer entendre una idea. 

Abast 

L’abast del treball engloba escollir la idea del projecte, dissenyar-li un món virtual, realitzar-

lo i executar-lo en la tecnologia més adequada. 
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2. Dualitat ona-partícula 

La llum és una ona que es propaga com les onades del mar? Si considerem que els 

diferents colors de la llum s’expressen com diferents longituds d’ona, la més curta la blava, 

la més llarga la vermella, sembla que sí... Però a la vegada, la llum no és també una 

partícula? Com mostra el fet que el fotó, la partícula de llum, interactua com un objecte 

quan xoca amb un altre objecte, ja sigui una altra partícula o un àtom.1 

La resposta està en la mecànica quàntica, una teoria desenvolupada al segle XX que 

descriu amb un sorprenent èxit i precisió el món microscopi i que resulta igualment 

sorprenent per les seves teories contràries, normalment, a la intuïció. 

La llum és a la vegada ona i partícula. Al llarg d’aquests anys s’han fet nombrosos 

experiments que demostren aquesta estranya dualitat i en els quals els fotons són ones o 

són partícules depenent de l’aparell amb el qual es mesuri. Aquest projecte es centra en 

reproduir l’experiment que Thomas Young va fer l’any 1801. 

En un intent de discernir sobre la naturalesa corpuscular2 o ondulatòria de la llum, Thomas 

Young va comprovar un patró d’interferències en la llum difractada, procedent d’una font 

llunyana, al passar per dues escletxes. Resultat que va contribuir en la teoria de la 

naturalesa ondulatòria de la llum. 

L’experiment de Young, conegut també com el de la doble escletxa, consisteix en disparar 

fotons a una reixa amb dues escletxes i veure que s’hi projecta a una pantalla òptica 

                                                

1 RIVERA, Alicia. 

2 Partícula molt petita considerada hipotèticament com a constituent elemental de la llum, fotó, o de la 

matèria, partícula elemental. 

Il·lustració 1: Experiment de Young i resultats a la pantalla 

òptica (observed). 
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col·locada a darrere. El resultat és un perfil d’interacció entre dues ones.3 

Més enllà de l’experiment, científics moderns han col·locat sensors a les escletxes per 

saber per on passen els fotons i han observat un comportament molt estrany, els fotons 

passen per una escletxa o l’altra, així és impossible que hi hagi una interferència. A més, 

quan el sensor està activat ja no es forma el perfil d’interacció a la pantalla òptica. 

Per tant, en l’experiment es demostra aquesta estranya dualitat de la llum. També 

s’observa que els fotons es comporten com a ona o com a corpuscle depenent de l’aparell 

de mesura. Es pot entendre millor aquest estrany fenomen amb la següent il·lustració. 

 

                                                

3 VICENCIO, Damian. 

Il·lustració 2: El perfil de l’esquerra és el que crea la llum si estan activats els 

sensors i el de la dreta es el que presenta si els detectors estan desactivats. 
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3. Realitat Virtual i Augmentada 

La realitat virtual (RV) és la representació de les coses a través de mitjans electrònics. 

Utilitzant  una simulació, aquesta tecnologia és capaç de fer sentir a l’usuari que allò 

representat és real. S’aconsegueix mitjançant la generació per ordinador d’un conjunt 

d’imatges que són contemplades per l’usuari a través d’un dispositiu anomenat visor.  

Cal esmentar també, que la utilització de complements, com les ulleres, el casc, els guants 

o la roba amb sensors, fa de la realitat virtual una realitat encara més real. 

Per una altra banda, la realitat augmentada (RA) és el terme que s'usa per definir una visió 

a través d'un dispositiu tecnològic, directament o indirectament, d'un entorn físic del món 

real, els elements es combinen amb elements virtuals per a la creació d'una realitat mixta a 

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

informació física ja existent.4  

Més endavant, durant el disseny del projecte educatiu, s’escollirà quina tecnologia és la 

més adient per aquest treball.  

L’esser humà és de naturalesa social, a més, necessita temps per adaptar-se a segons 

quins avenços tecnològics, és per això que els experts aposten més per la realitat 

augmentada, ja que no aïlla totalment l’individu i dona peu a la interacció entre usuaris 

reals.  

A la vegada, aquesta tecnologia també presenta alguns inconvenients: El funcionament de 

la realitat augmentada es basa en reconèixer patrons presents a la realitat, i en projectar-hi 

objectes virtuals a sobre, com es pot veure a la il·lustració 3. Si la càmera deixa de detectar 

o enfocar el patró la realitat augmentada desapareix. Això limita les aplicacions de la RA. 

                                     .  

Il·lustració 3: Exemple de Realitat Augmentada aplicada en l’educació. 

                                                

4 AR News 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B2nica
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4. Disseny i realització del projecte  

Per crear una realitat on s’entengui l’experiment de la dualitat ona-partícula s’ha utilitzat 

l’editor Unity. Aquest editor permet simplificar la creació de videojocs, així fent que gairebé 

qualsevol pugui utilitzar-lo.  

El programa inclou una gran quantitat de funcions predeterminades, els paràmetres de les 

quals són molt visuals i fàcils de modificar. En són un exemple, la generació de gravetat o 

la detecció de col·lisions. El fet d’estalviar-se la programació d’aquestes funcions, simplifica 

la tasca.  

Seguint per la mateixa línia, cal comentar que a més de senzill Unity és intuïtiu, amb 

l’abundància de suports que es poden trobar a la xarxa, n’és possible l’autoaprenentatge. 

La pàgina web de Unity compta amb una recopilació de vídeos i explicacions detallades del 

programa.  

A més, un cop creada l’aplicació des de l’ordenador, es pot importar de forma senzilla a 

altres plataformes, des d’altres sistemes operatius d’ordinador com Mac o Linux (si es 

treballa amb Windows), fins a Android, IOS o inclús PS4 o XBOX. 

 Interfície i funcionament bàsic de Unity5 

La versió utilitzada en aquest treball és l’última, Unity 2017.3.1f1, de 64 bits. Es va escollir 

aquesta versió perquè és la que inclou més recursos i la més còmoda, però més endavant, 

quan s’ha començat a desenvolupar la part de realitat augmentada, s’ha vist que va ser un 

error, s’hauria d’haver fet el projecte amb la versió de 32 bits, ja que per la de 64 bits 

encara no hi ha cap aplicació compatible de Vuforia6. 

4.1 Funcionament de Unity 

4.1.1. Pestanyes de la pantalla de treball7 

La pantalla de treball de Unity consta de les següents pestanyes:  

                                                

5 LÓPEZ, Guillermo  

6 Vuforia: Interfície a partir del qual es crea la realitat augmentada. La versió de Vuforia ha de ser 

compatible amb la de Unity. 

7 UNITY-MANUAL 
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Scene: Quan es genera un projecte, aquest crea de forma automàtica el que s’anomena 

com una escena, un món virtual on l’usuari podrà col·locar tots els objectes que vulgui.  

Aquests es generen de forma predeterminada en aquesta escena. La creació d’una escena 

comporta també l’addició de dos elements bàsics a aquesta, una càmera des d’on es pot 

veure la visió que tindrà l’usuari en fer ús de l’aplicació i una llum direccional, simulant una 

estrella en el firmament. 

La funció de la pestanya Scene és veure l’escena seleccionada, i fer els canvis més bàsics 

en aquesta i els seus objectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Game: Cada escena té una càmera des de la qual es veurà l’escena en encendre 

l’aplicació. Des de la pestanya Game es pot veure el que veu la càmera, sabent la visió de 

l’escena que tindran els usuaris que utilitzin l’aplicació. Si no existeix aquesta càmera, la 

pestanya es veurà completament negra i si existeixen més d’una, hi ha una opció per 

escollir quina. Aquesta càmera es comporta com qualsevol altre objecte i no té perquè 

estar fixe.  

Il·lustració 4: Pestanya Scene de Unity. 
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Per exemple, per alguns jocs pot ser important que la càmera segueixi el moviment d’una 

pilota o el d’una persona. 

Hierarchy: Tota escena de Unity funciona per objectes, sent aquests els elements 

principals i amb els quals interacciona l’usuari. Com que aquests objectes no es troben sols 

en el món, necessiten tenir una relació amb la resta d’objectes. Aquesta relació es 

visualitza en la pestanya Hierarchy. 

Hi ha dos relacions possibles entre objectes. La primera és l’anomenada relació pare-fill, és 

a dir, un objecte es troba posicionat en referència a un altre, de forma que tot el que li 

passa a l’objecte pare li ocorre al fill però modificar el fill no afecta el pare. L’altra relació és 

la relació de germans, on els dos objectes comparteixen el mateix pare i per tant, el mateix 

punt de referència. En aquesta relació la modificació d’un no implica la modificació de 

l’altre.  

Unity permet la creació de més d’una escena dintre del mateix projecte i permet de canviar 

forma ràpida entre aquestes, sent cadascuna un món virtual independent de la resta amb 

els seus propis objectes. En la pestanya Hierarchy es poden veure totes les escenes del 

projecte i la relació entre elles.  

 

 

 

Il·lustració 5: Pestanya Game de Unity. 
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Project: Cada projecte té la seva carpeta pròpia. Aquesta pestanya permet accedir a 

qualsevol arxiu de forma ràpida, també crear elements del projecte que no són objectes 

com animacions, efectes, scripts, materials... 

 

Inspector: Els objectes de qualsevol escena tenen propietats (Components en Unity), com 

la posició, el material, la col·lisió amb altres objectes... Aquestes propietats es poden afegir, 

manipular o eliminar des de la pestanya Inspector. És en la quantitat de propietats 

predeterminades de Unity on es veu el potencial d’aquest motor de jocs. També es poden 

programar esdeveniments com el clic del ratolí sobre l’objecte, el prémer d’una tecla... Per 

Il·lustració 7: Pestanya Project de Unity. 

Il·lustració 6: Pestanya Hiererchy de Unity amb diferents escenes. 
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últim es poden afegir accions concretes mitjançant fitxers, escrits en llenguatge C# o Java. 

Hi ha altres pestanyes, però les anteriorment detallades són les necessàries per entendre el 

funcionament de la interfície. 

4.1.2.  GameObjects 

Els objectes creats en les escenes s’anomenen GameObjects. Aquest poden tenir un 

comportament real, poden tenir gravetat, un coeficient elàstic, pes, velocitat...  

Els objectes interactuen entre ells, apareixen i desapareixen. Se’ls hi pot donar qualsevol 

forma, color i característiques, algunes ja venen instaurades a la pestanya Inspector de 

l’objecte, i si se’n vol afegir d’altres, cal programar scripts. 

4.1.3. Scripts en C+ o Java 

Els Scripts són fitxers els quals s’adjunten com a Component a l’objecte que volem 

controlar i a on es programa el comportament que interessa. Aquests es poden escriure en 

dos llenguatges de programació, Java o C+.  

El llenguatge de programació C+, per Unity, inclou un seguit de funcions predeterminades, 

per tal de simplificar la programació. 

4.1.4. Prefabs 

Qualsevol objecte es pot passar a format Prefab, aquest és una còpia d’un mateix objecte i 

de les seves propietats. La posició, rotació o escala de l’objecte no es troben fixades en els 

Prefabs. 

Es poden incorporar a dintre del projecte com si fossin un altre tipus d’objecte, amb la 

particularitat que modificant les propietats d’aquests fan que tots els objectes del projecte 

generats a partir d’aquest Prefab també variïn. 

En aquest projecte s’ha utilitzat molt el format Prefab pels objectes. 
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4.1.5. Materials, animacions i efectes 

A cada objecte se l’hi pot especificar el material i el color, a l’hora de reproduir la escena, 

l’objecte actuarà en concordança amb el material del que està composat. Com per 

exemple, una pilota no rebotarà de la mateixa manera sobre una paret de fusta que de 

metall. 

També es poden afegir animacions i efectes a l’escena, amb un seguit de característiques 

programades i altres que se l’hi poden afegir. 

4.1.6. Canvas  

El Canvas es l’àrea on tots els elements UI8 es situen, es mostra com un rectangle que 

engloba tot el que es veurà a l’escena. 

Els elements UI estan presents en la interfície de l’usuari i faciliten la intervenció d’aquest a 

l’escena. Per exemple els botons, el text, les imatges, els menús... 

4.1.7. Realitat Augmentada: Vuforia 

Vuforia és un kit de desenvolupament de software que permet la creació d’aplicacions de 

                                                

8 User Interface és una interfície per l’usuari ràpida i intuïtiva que servirà per que aquest pugui 

interactuar amb l’escena, canviar l’escena, tancar el programa, utilitzar un menú... 

Il·lustració 8: Menú del Prefab particula1. 
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realitat augmentada.  

S’encarrega de detectar imatges i objectes simples del món real, mitjançant una càmera. A 

continuació, i sabent la posició i orientació de la càmera del dispositiu electrònic, Vuforia fa 

aparèixer l’objecte virtual en una escala i orientació concreta de forma que sembla com si 

formés part de la realitat. 

4.2 Objectius i disseny del projecte 

Un dels objectius principals del projecte és que s’entengui  l’experiment de la dualitat ona-

partícula de la llum.  

L’altre objectiu és crear dubtes sobre l’evident i despertar curiositat cap al món de la 

mecànica quàntica.  

El target de l’aplicació són estudiants d’ESO, Batxillerat i Universitat, o adults sense 

experiència en la mecànica quàntica. 

Per tal de complir els objectius esmentats anteriorment, cal que l’aplicació transmeti als 

seus usuaris els següents conceptes: 

- Utilitzant l’ull humà no es pot entendre com funcionen les partícules amb 

propietats quàntiques, són massa petites, per tant les conclusions que traiem per 

lògica normalment són falses. Cal fer experiments i contrastar resultats, tot i 

així, les veritats que obtinguem no tenen per què ser certes. 

- La matèria es pot traslladar com a ona i com a partícula. 

- Una partícula té massa, volum, pes, suporta forces i compleix les lleis físiques 

de Newton. Per exemple, un gra de sorra és una partícula. 

- Una ona és una propagació d'una pertorbació d'alguna propietat d'un medi, que 

es propaga a través de l'espai transportant energia. A més de la radiació 

electromagnètica, que es pot propagar en el buit, les ones es propaguen a través 

d'un medi a través del qual poden transferir energia sense que les partícules es 

vegin desplaçades de manera permanent. Per exemple, una onada del mar és 

una ona. 

- La llum té comportaments d’ona i de partícula, no és ven bé una cosa ni l’altra, 

l’objectiu no és fer entendre per què passa això, ja que és molt complex, sinó 

explicar que això és així i despertar interès en l’àmbit de la mecànica quàntica.  

Per tal de transmetre aquests conceptes s’ha elaborat un món virtual on realitzar 

l’experiment de Young, explicat anteriorment. 
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L’experiment a realitzar consta de 3 parts, l’objectiu de la primera és veure com es 

comporta una partícula, de la segona és estudiar com es propaga una ona i finalment la 

tercera pretén veure si la llum actua com una partícula o com una ona. 

En el següent apartat es detallaran els objectius i l’abast de cada part de l’experiment i el 

món virtual més adient per transmetre tots els conceptes necessaris a l’usuari.  

4.3 Experiment 1. Comportament d’una partícula 

Per tal d’estudiar el comportament de les partícules s’ha dissenyat el següent experiment: 

Un llançador dispara partícules de manera aleatòria a traves d’una reixa amb una o dues 

escletxes. A l’altra banda de la reixa, hi ha una placa sensor que detecta l’impacte de les 

partícules que sobrepassen la reixa. Així es mostra com es traslladen les partícules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop analitzat l’experiment, s’ha conclòs que són necessaris els següents elements: 

- Un llançador o disparador de partícules. 

- Una reixa amb escletxa/es. 

- Una placa sensor. 

- Moltes partícules petites. 

- Una taula 

Il·lustració 9: Exemple d’esquema del primer experiment. 
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Altres requisits que s’han considerat imprescindibles són: 

- Cada cop que es dispari una partícula, se n’ha de generar una de nova. 

- S’ha de veure on impacten les partícules a la placa. 

Es va decidir començar programant la realitat virtual per en un futur passar-ho a realitat 

augmentada. Un cop enllistats tot els requisits i elements es va dissenyar la realitat virtual i 

el seu funcionament: 

L’experiment 1 conté dues escenes molt semblants: 

- Escena 1: Està composat per tres GameObjects estàtics: La taula, la reixa amb 

una escletxa i la placa sensor. També inclou un disparador de partícules, les 

quals es van clonant a mesura que es llencen cap a la reixa.  

- Escena 2: És com l’escena 1 però la reixa té dues escletxes en comptes d’una. 

Per complir els dos requisits esmentats anteriorment s’han trobat les següents solucions. 

- La idea del disparador és que el jugador pugui decidir cap on vol tirar la partícula.  

S’ha utilitzat un FirstPersonalController9, aquest tipus de càmera està programada 

de tal manera que rota en la direcció en la qual el jugador mou el ratolí.  

S’ha col·locat la càmera just darrere del disparador de partícules 

(particulaDistance10), de tal manera que el jugador llenci la partícula cap a la 

direcció on enfoqui la càmera (playerCamera.transform.forward11). 

 

- Després d’unes quantes provatures s’ha decidit que no s’utilitzaria cap objecte 

extra per disparar les partícules, que amb la partícula per si sola ja queda prou 

clar. Com es veu a la il·lustració 10, el punt inicial de la partícula està elevat, cosa 

que suposa un problema si la partícula està sotmesa a la gravetat, per això s’ha 

creat un paràmetre anomenat holdingparticula12 que elimina el pes de la partícula 

abans de ser llençada.  

La il·lustració 11 mostra l’Script que permet disparar partícules, una rere l’altra. 

 

                                                

9 Script FirstPersonalController. Consultar l’Annex. 

10 Es refereix a la distància que hi ha entre la càmera i el disparador. 

11 Es refereix al vector unitari que pren com a direcció la de la càmera. A l’Script es multiplica per un 

enter, particulaThrowingForce. 

12 Es refereix a un booleà, el qual serà True si la partícula no està sotmesa a gravetat. 
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- Per una altra banda, per clonar partícules, s’ha utilitzat la funció Instantiate13, com 

es pot veure a l’Script anterior i s’ha transformat el GameObject partícula a 

Prefab. Per detectar les col·lisions de la partícula a la placa sensor i deixar 

pintades al lloc de les col·lisions, s’han escrit els següents programes (Il·lustració 

12 i 13): 

                                                

13 La funció Instantiate serveix per fer una copia d’un Prefab. 

Il·lustració 10: Situació inicial de la realitat virtual del primer experiment. 

Il·lustració 11: Dins l’Update, al disparar la partícula s’ha instanciat aquesta, 

guardant-la amb una nova variable particulaCopy, i desprès s’ha anomenat 

partícula, per tal de que tingui el mateix comportament que la primera.  
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Il·lustració 13: Es crea una pintada a la columna (0.6, y, 6.7) o bé a la (0.6, y, - 

6.2) segons la direcció de la partícula. La posició y serà la de la col·lisió. 

Il·lustració 14: Resultat de disparar partícules contra la reixa de dues escletxes, es 

pot veure com a la placa sensor s’hi dibuixen les pintades. 

Il·lustració 12: Es crea una pintada a la columna (0.6, y, 0.0) de la placa per cada 

partícula que hi arriba. La posició y serà la de la col·lisió. 
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De tal manera que quan la pilota xoca amb la placa, es destrueix i apareix un nou 

GameObject pintada a la posició del xoc. Pintada és un Prefab i s’instancia en cada 

col·lisió. Així formant una o dues línies de punts en la placa sensor. 

Així, amb aquestes dues escenes, amb els dos tipus de reixa, s’ha transmès a l’usuari el 

comportament de la matèria com a partícula.  

4.4 Experiment 2. Comportament d’una ona 

Per tal d’estudiar el comportament d’una ona s’ha dissenyat el següent experiment: 

Una pilota cau dins d’una piscina, tot creant una ona que es propaga pel medi aquós. Dins 

la piscina hi ha una reixa, amb una o dues escletxes. L’ona, a l’arribar a la reixa desapareix, 

a la vegada que es crea una nova ona per cada escletxa.  A l’altra banda de la reixa hi ha 

una placa sensor, que detecta la força amb la què li arriba l’onada d’aigua, així dibuixant un 

perfil de forces a la placa. 

A la Il·lustració 15 es veu el comportament de l’ona al propagar-se per la piscina. 

 

Il·lustració 15: Esquema del segon experiment. 

Un cop analitzat l’experiment, s’ha conclòs que són necessaris els següents elements: 

- Un recipient d’aigua. 

- Una reixa amb una o dues escletxes. 

- Una placa sensor. 
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- Una pilota. 

L’experiment 2 conté dues escenes molt semblants: 

- Escena 1: Es tracta d’un recipient amb aigua on s’hi propaga una ona i que inclou 

dos GameObjects estàtics: La reixa amb una escletxa i la placa sensor. També 

participa en l’escena una pilota, que es llença a l’aigua i que causa l’onada. 

- Escena 2: És com l’escena 1 però la reixa té dues escletxes en comptes d’una. 

Per transmetre els conceptes necessaris cal que: 

- La propagació de l’ona sigui real, per tant que la col·lisió de la pilota coincideixi 

amb l’inici de la primera ona i que la col·lisió de la primera ona amb la reixa causi 

les pròximes ones. 

- El comportament de l’ona al medi aquós quedi plasmat a la placa sensor, com 

també la possible interacció entre ones. 

Per creat l’efecte d’onada que es propaga s’han plantejat dues alternatives: Les malles 

(Shader) i els efectes visuals. 

 

4.4.1 Mallat  

En un principi es va començar dissenyant l’escena amb una malla, on els nodes del mallat 

complien la següent equació: 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 16: Funció matemàtica de la ona representada en tres dimensions. 
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Es va utilitzar una malla baixada d’internet, VertexShaderRipple, que simulava aigua i amb 

suficients nodes per descriure una ona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea era utilitzar dues malles diferents, separades per la reixa. Sincronitzant-les de tal 

manera que quan l’ona de la primera malla arribés a la reixa, se’n creessin de noves, 

centrades en cada escletxa i que es propaguessin per la malla de darrere la reixa. 

 

Il·lustració 18: Realitat Virtual del segon experiment utilitzant mallats amb Unity. Els 

Scripts d’aquesta escena es troben a l’Annex. 

El problema era donar l’efecte de propagació de l’ona en el temps.  

Per què l’ona es propagès en el temps, s’hauria de nomenar cada node amb les seves 

Il·lustració 17: Malla de Unity (VertexShaderRipple) a la qual se li ha aplicat la funció 

anterior. 
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coordenades i i j, per tal de fer variar la seva altura u en el temps t, com indiquen les 

següents equacions de mètodes numèrics: 

 

 

 

 

 

Això complicava molt el programa, per això es va decidir buscar una alternativa per 

dissenyar la propagació d’una ona a l’aigua: Els efectes visuals. 

 

4.4.2 Efectes visuals: Sistema de partícules  

Els efectes, al contrari de la majoria d’elements de Unity, no es comporten segons cap llei 

física, i són aplicables als objectes, a les càmeres, a la llum i a altres elements de l’escena. 

El tipus d’efecte que s’ha utilitzat per representar l’ona és el sistema de partícules. Aquest 

ve programat amb Unity i és fàcil canviar-ne els paràmetres.  

Il·lustració 19: Funció nodal per representar el comportament d’una ona 

que es propaga en el temps.  

Il·lustració 20: Menú dels paràmetres del sistema de partícules. 
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En aquest cas, s’ha utilitzat una anella com a imatge, i l’efecte consisteix en fer-la créixer i 

crear-n’hi de noves de forma concèntrica, de tal manera que es té un focus emissor 

d’anelles que es van fen grans. 

S’han escrit un seguit de programes presentats  a la il·lustració 21, que inicialitzen cada 

efecte, de tal manera que sembli una onada que es propaga: 

Quan la pilota (sphere1) col·lisiona amb l’aigua s’inicialitza l’efecte (em1) centrat en el punt 

de la col·lisió. Després, en el moment que l’ona arriba a la reixa, utilitzant la col·lisió d’una 

esfera transparent (sphere2), s’inicialitza un efecte (em2) a cada escletxa de la reixa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 21: Aquest Scripts  activen i desactiven els efectes. S’utilitza 

Play() per inicialitzar un efecte i Stop() per aturar-lo. 

Il·lustració 22: Propagació de l’ona feta amb efectes visuals. 

em2 

em1 
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Un cop resolta la propagació de l’ona amb aquesta segona alternativa, s’ha dissenyat una 

placa sensor per l’aigua. 

En aquest cas ha sigut més complicat, ja que el GameObject placa sensor no té partícules 

a detectar. Les col·lisions dels efectes són més difícils de tractar, per tant, el programa de 

la placa sensor s’ha limitat al següent14, on hi va apareixent la imatge a mesura que passa 

el temps. 

S’han utilitzat 18 textures per simular que a poc a poc el sensor va detectant el perfil de 

forces. El perfil presenta una distribució semblant a la normal quan la reixa té una escletxa, 

en canvi quan n’hi té dues es tracta d’un perfil característic anomenat perfil d’interacció 

entre dues ones. 

 

 

 

                                                

14 La il·lustració del Script no està sencera, per veure-la sencera, consultar l’Annex. 

Il·lustració 23: S’ha creat un comptador de temps, que s’actualitza a cada 

Update, el material de la placa es va renderitzant amb diferents textures a 

mesura que el temps avença, per així crear l’efecte que la imatge va 

apareixent poc a poc. 
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Tot i així, l’aparició del perfil i la propagació de l’ona no acaben d’anar compenetrades. Això 

és degut al fet que les textures canvien a mesura que passa el temps en comptes de quan 

es detecta una col·lisió.  

Es conclou dient que aquest seria un aspecte a millorar que no entra dins l’abast del 

projecte degut a la quantitat de temps i treball que comporta. L’objectiu d’aquest experiment 

és que l’usuari entengui com es propaga una ona i quin és el seu resultat a l’interactuar 

amb una altra, i això queda ben clar. 

4.5 Experiment 3. Dualitat ona-partícula de la llum 

Per tal de veure com es comporta una partícula quàntica, en el nostre cas, un fotó, s’ha 

dissenyat el següent experiment: 

Un llançador dispara fotons de manera aleatòria a través d’una reixa amb una o dues 

escletxes. A l’altra banda de la reixa, hi ha una pantalla òptica que detecta la llum que hi 

arriba.  

Es produeix un fenomen estrany quan s’utilitza la reixa de dues escletxes:  

A la pantalla s’hi dibuixa un perfil d’interacció entre dues ones. Això és sorprenent per què 

els fotons es disparen d’un en un, per tant no tenen ningú amb qui interactuar. Podria ser 

que cada fotó interactues amb si mateix, però llavors s’hauria de dividir en dos, per tal de 

passar per les dues escletxes a la vegada.  

Per sortir de dubtes es repeteix l’experiment però aquesta vegada col·locant un sensor a 

cada escletxa per saber per on passa cada fotó, segons la teoria suposada anteriorment, 

hauria de passar per les dues escletxes a la vegada per crear el perfil d’interacció. 

Però no és així, el fotó passa o per una escletxa o per l’altra. A més, quan els sensors estan 

actuant, els fotons ja no dibuixen el perfil d’interacció, sinó dues ratlles de llum com seria 

lògic. 

Il·lustració 24: Evolució de la textura de la placa quan la 

reixa té dues escletxes. Perfil d’interacció entre dues ones. 
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Un cop analitzat l’experiment, s’ha decidit que són necessaris els següents elements: 

- Un llançador o disparador de fotons. 

- Una reixa amb escletxa/es. 

- Una taula. 

- Una pantalla òptica. 

- Fotons. 

- Un sensor a les escletxes. 

 

Altres requisits que s’han considerat imprescindibles són: 

- Cada cop que es dispari un fotó, se n’ha de generar un de nou. 

- S’ha de veure el perfil creat per la llum a la placa. 

- Quan un fotó passi per l’escletxa, s’ha d’encendre el sensor corresponent. 

 

L’experiment 3 conté tres escenes: 

- Escena 1: Conté 3 objectes estàtics: La taula, la reixa d’una escletxa i la pantalla 

òptica. També inclou les partícules de llum que dispara l’usuari.  

- Escena 2: És com l’escena 1, però la reixa té dues escletxes.  

- Escena 3: És com l’escena 2, però la reixa conté un sensor a cada escletxa que 

detecta la presència de fotons. 

Per crear un objecte amb l’aparença de fotó s’ha utilitzat un element de Unity anomenat 

light, que és bàsicament una llum, i se li ha afegit a una esfera molt petita, del conjunt se 

n’ha fet un Prefab per tal d’instanciar el fotó més fàcilment. 

Així doncs, per generar fotons de manera contínua, s’han utilitzat gairebé els mateixos 

Scripts que en l’experiment 1. La diferència és que en aquest cas la càmera no dirigeix els 

fotons, ja que tots van cap a la mateixa direcció.  

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 25: Realitat virtual del tercer experiment feta amb Unity. 
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Per una altra banda, com que el fotó és llum, no se li ha incorporat cap Collider15, així que 

traspassa la reixa sense cap problema. 

Per crear el perfil de llum a la pantalla òptica, s’han usat textures com a l’experiment 2. 

Però aquesta vegada aquestes s’actualitzen a mesura que els fotons arriben a la pantalla, 

tal com descriuen els següents Scripts:  

 

                                                

15 Els components Collider defineixen la forma d’un objecte per propòsits de col·lisions físiques. Un 

objecte sense Collider no actua com si fos un sòlid quan interactua amb un altre objecte. 

Il·lustració 26: S’observa que quan la partícula de llum arriba a la placa sensor 

desapareix, i a la vegada es crea una pintada transparent. 
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Cada cop que un fotó arriba a la reixa es crea una pintada (Prefab) invisible, ja que és del 

mateix color que la placa on es situa. 

Com es pot veure a l’Script, s’ha implantat un comptador de pintades. Les textures 

s’actualitzen cada cert nombre de pintades, així simulant que el perfil està apareixent sobre 

la pantalla a poc a poc, a mesura que hi arriben els fotons. 

Il·lustració 27: S’han escollit aleatòriament uns valors del comptador de ‘pintada2’ 

pels quals s’activarà un sensor (primer if) i uns valors pels quals s’activarà l’altre 

(segon if). 
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Per acabar, a la tercera escena es necessita un sensor d’escletxa. Cal que s’entengui que 

el fotó passa o per una escletxa o per l’altra de manera aleatòria però mai per les dues a la 

vegada, per tant, s’ha instaurat un GameObject a la vora de cada escletxa, que s’activarà 

de manera aleatòria en una o en l’altra. 

En aquesta última escena, com ja s’ha comentat anteriorment el perfil il·luminat observat 

seran dues línies rectes, corresponents amb les escletxes. Per tant s’ha utilitzat aquesta 

textura per la pantalla òptica. 

Il·lustració 28: Es compten les pintades per anar actualitzant les textures. 

Il·lustració 29: Realitat virtual de la tercera escena. El punt vermell simbolitza un 

sensor que s’activa quan el foto passa per l’escletxa. 
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Un cop dissenyat l’experiment es conclou dient que degut a la complexitat dels conceptes, 

aquesta escena haurà d’anar acompanyada d’algun recurs d’àudio o de lletra perquè 

l’usuari entengui com s’està comportant la llum. Més endavant es detallarà el suport 

dissenyat per aquesta part. 

Il·lustració 30: Realitat virtual de la tercera escena. El perfil dibuixat a la 

placa sensor són dues rectes de llum. 
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5. L’aplicació 

Inicialment es volia fer l’aplicació amb Realitat Augmentada, ja que crida més l’atenció a 

l’usuari i és més innovador, però el procés es va complicar i finalment s’ha realitzat amb 

Realitat Virtual. 

5.1 Realitat Augmentada 

Per fer l’experiment en Realitat Augmentada s’ha utilitzat el programa Vuforia, que 

converteix una realitat dissenyada amb Unity a Realitat Augmentada. 

La realitat augmentada funciona per patrons. Aquests patrons poden ser molt variats i per 

incorporar-los a Unity cal crear uns arxius que el programa pugui entendre. Després cal 

relacionar aquests patrons amb objectes de Realitat Virtual. A la il·lustració 31 es veu el 

resultat. 

Els elements bàsics de Vuforia són: 

- La ARCamera, que bàsicament és la càmera que detecta els diferents patrons. 

- Els Patrons, que són els objectes reals que la càmera haurà de reconèixer per tal de 

projectar-hi elements a sobre, en aquest projecte s’ha utilitzat el més senzill l’ImageTarget. 

- El Vitual Button, que permet la creació de botons virtuals.  

 

Il·lustració 31: Una tetera feta amb Unity es projecta sobre el patró quan s’enfoca 

amb la ARCamera. 
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En aquest projecte la idea era projectar les escenes dissenyades anteriorment sobre 

patrons, per tal de veure-les amb Realitat Augmentada. Per tant, tenir tres patrons, un per 

cada experiment i aleshores visualitzar cada experiment per separat. 

Així que, un cop descarregada l’aplicació Vuforia s’han creat uns patrons, als quals s’han 

associat les escenes dels experiments. Per associar l’escena al patró (ImageTarget), s’han 

fet fills del patró tots els objectes de l’escena. Per tant, només si el ImageTarget està actiu 

es veuen els objectes de l’escena i aquesta funciona. 

 

Per tal de crear el patró i associar-li la imatge real a detectar s’han seguit els passos 

detallats a la memòria del Guillermo López, on explica com des de la web de Vuforia s’ha 

de crear el patró, com modificar els paràmetres de Unity per tal que la ARCàmera el detecti 

i quins paquets cal descarregar-se per fer funcionar Vuforia correctament. 

 

 

Il·lustració 32: Escena de realitat Augmentada, on la targeta blanca és el patró. 
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5.1.1. Problemes 

El primer problema és un tema de versions. La ultima versió de Vuforia, Vuforia 6.2.10, no 

es pot executar des de Unity 2017.3.1f1 64 bits (la ultima versió de Unity amb la que s’han 

dissenyat totes les escenes), s’ha d’utilitzar una versió més antiga de 32 bits, Unity 5.6.6 f2, 

ja que sinó el programa no reconeix la CameraAR.  

Per tant, tota la feina feta s’ha de continuar des d’una versió de Unity més antiga per tal de 

poder-ho passar a Realitat Augmentada. Per sort, les escenes es poden obrir amb la versió 

més antiga, però els efectes de les onades del segon experiment i la llum del tercer no són 

compatibles. Així que, s’hauria de tornar a plantejar el tema del mallat pel segon experiment 

i buscar una alternativa pels fotons del tercer. De moment, tots els elements del primer 

experiment funcionen bé amb aquesta versió. 

En el primer experiment les velocitats i les posicions estan programades en referència a 

uns eixos fixos en l’espai, a la vegada la direcció de les forces aplicades és un vector en 

la direcció que enfoca la càmera. 

Il·lustració 33:  La CameraAR a l’esquerra no detecta cap patró, per tant no hi ha 

cap objecte projectat, en canvi a la dreta detecta la imatge-patró i hi projecta 

l’escena. 
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El segon problema és que quan es plasma l’experiment en Realitat Augmentada, es fa 

sobre un patró, per tant la posició dels objectes ja no és fixa. Per una altra banda, en 

Realitat Augmentada la posició relativa de la càmera respecte al patró canvia constantment, 

per tant ja no es pot disparar en la direcció que enfoca la càmera. 

Per solucionar aquest problema caldria reescriure tots els vectors perquè estiguessin 

referenciats al patró, en comptes de a l’espai. També s’hauria de dissenyar un altre tipus de 

disparador, un d’automàtic, per exemple. 

El tercer problema és que per molt que les posicions, velocitats i forces siguin relatives al 

patró, quan es clona la partícula, s’instancia en la seva posició inicial, com es pot veure en 

les il·lustracions següents. La posició inicial vol dir la que tenia la primera partícula, per tant 

que si s’ha mogut el patró o la càmera ja no correspon amb la posició relativa inicial. 

 

Il·lustració 34: Script on es clona la partícula, amb una posició inicial relativa 

a la càmera. 
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Il·lustració 35: A l’esquerra, el menú on es pot veure com els clons no estan dins la 

pestanya d’ Image Target, per tant la seva posició inicial no fa referència al patró, ni 

tampoc les seves pintades. A la dreta, el resultat de la no-correspondència de les 

partícules i pintades amb el patró. 

Un últim apunt, que no és un problema en si, sinó un inconvenient respecte la Realitat 

Virtual, és la dificultat d’interacció de l’usuari en l’executable. És més difícil incorporar 

lletra, botons i lligar les escenes. Si l’executable fos amb Realitat Augmentada, s’haurien de 

presentar les escenes per separat. 

Després d’enumerar tots aquests problemes s’ha vist que per executables amb tanta 

dinàmica el plantejament del projecte no ha sigut l’adequat. S’hauria d’haver dissenyat 

l’experiment amb referència patró des d’un bon principi, i amb la versió corresponent. Fer 

tota la feina amb Unity i després passar-ho a Vuforia pot ser útil per una escena fixa o amb 

moviments senzills, però no per un projecte com aquest. 

Finalment, s’ha decidit presentar el projecte amb Realitat Virtual. 
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5.2 Realitat Virtual 16 

L’aplicació creada amb Realitat Virtual consisteix en les escenes ja dissenyades, 

organitzades en tres executables per Windows, de tal manera que es pugui accedir d’una 

escena a l’altra fàcilment i de forma intuïtiva. El disseny amb Realitat Virtual inclou un 

suport textual i d’àudio en tots els experiments, per aclarir a l’usuari el concepte que es vol 

transmetre. 

El primer executable es divideix en tres escenes: Una escena inicial, que actua com a menú 

principal a partir de la qual es pot accedir als dos tipus d’experiments, el de la reixa d’una 

escletxa i el de la reixa de dues escletxes. Al cap de 30 o 40 segons d’estar a l’escena d’un 

dels experiments, automàticament es canvia a l’escena de l’altre. Per sortir de l’executable 

només cal prémer la tecla escape. 

No s’ha inclòs un botó de canvi de pantalla, ja que el ratolí actua com a controlador de la 

càmera i com disparador de pilotes, per tant per clicar el suposat botó se li hauria d’afegir 

un altre ús, i no és possible.  

 

                                                

16 Els Scripts de canvi d’escena es troben a l’Annex. 

Il·lustració 36: Distribució de les escenes en l’executable 1. 
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El segon executable s’organitza com el primer, amb tres escenes. L’única diferència és que 

per canviar d’un tipus d’experiment a l’altre, s’ha de prémer un botó per tornar al menú 

principal i a partir d’allà tornar a escollir l’experiment. Per sortir de l’executable també es fa 

servir la tecla escape.  

 

Finalment, el tercer executable s’organitza amb quatre escenes, una escena que actua com 

a menú principal, dues escenes d’experiments i una escena extra amb sensors a la reixa, a 

la qual s’hi pot accedir a partir de l’escena de l’experiment de dues escletxes. 

Per tornar al menú s’utilitza un botó de retorn com el del segon experiment. 

Il·lustració 37: Distribució de les escenes en l’executable 2. 
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5.2.1 Narrador 

Per tal de facilitar la comprensió de l’experiment, s’ha decidit afegir-li un suport d’àudio als 

executables. Per incloure àudio a Unity s’utilitza el component Audio Source.  

Audio Sourse permet adjuntar un arxiu per tal que soni durant l’execució de l’escena, també 

inclou algunes propietats interessants, com el Play On Awake, que fa que comensi a sonar 

en el moment que comença l’escena, o bé el Loop, que repeteix l’àudio indefinidament, 

entre d’altres. 

En aquest projecte s’ha utilitzat el component esmentat anteriorment.  

Il·lustració 38: Distribució de les escenes en l’executable 3. 
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Primer s’ha enregistrat amb veu el text següent i després s’ha afegit a les escenes. 

Per tal de fer entendre als usuaris l’experiment s’ha redactat un suport d’àudio senzill, curt i 

útil. 

Narrador experiment 1: 

- Escena 1: La informació i la matèria en general, es poden propagar en forma d’ona o de 

partícula. Un granet de sorra per exemple, es trasllada per l’espai com a partícula, en canvi, 

una onada de l’oceà es propaga com a ona. 

Primer estudiarem com es trasllada una partícula. Per experimentar-ho, dispara pilotes 

vermelles cap a la placa. Selecciona quin tipus de reixa vols començar a utilitzar com a 

obstacle. 

- Escena 2: Has seleccionat la reixa amb una escletxa. Tens 30 segons per intentar arribar 

a la placa negra, apunta amb el ratolí. Observa quin patró formen les partícules que arriben 

a la placa. Fi! Ara prova-ho amb l’altre tipus de reixa. 

- Escena 3: Has seleccionat la reixa amb dues escletxes. Tens 40 segons per intentar 

arribar a la placa negra, apunta amb el ratolí. Observa quin patró formen les partícules que 

Il·lustració 39: Pestanya del 

component Audio Source de Unity. 
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arriben a la placa. Fi! Ara prova-ho amb l’altre tipus de reixa. 

Narrador experiment 2: 

- Escena 1: Estudiarem com la matèria es trasllada també com a ona. Per experimentar-

ho, llança una pilota pesada dins de la piscina, amb la finalitat d’observar com es propaga l’ 

onada d’aigua. Selecciona quin tipus de reixa vols utilitzar com a obstacle. 

- Escena 2: Has seleccionat la reixa d’una escletxa. Quan l’ona d’aigua travessa la reixa es 

propaga cap a la placa sensor de darrere i arriba generant un patró de la forma de la funció 

gaussiana amb major intensitat just davant de l’escletxa i debilitant-se cap ambdues vores. 

- Escena 3: Ha seleccionat la reixa de dues escletxes. Quan l’ona d’aigua travessa la reixa 

es creen dues ones, aquestes interaccionen de la següent manera: Si la part inferior d’una 

toca amb la part superior de l’altra s’anul·len entre elles. En canvi on coincideixen les parts 

superiors de les dues ones, l’ona resultant té més intensitat. És per això, que s’observa 

aquest resultat al sensor, anomenat patró d’interacció. 

 

Narrador experiment 3: 

- Escena 1: Un cop vist com es trasllada la matèria com partícula i com a ona, ens 

Il·lustració 40: Interferència entre dues ones 
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preguntem com es propaga la llum. Per experimentar-ho dispara fotons, un a un. 

Selecciona el tipus de reixa que vols utilitzar com a obstacle. 

- Escena 2: Has seleccionat la reixa d’una escletxa. Dispara fotons fent clic. A la placa es 

pot veure un patró gaussià, és com si la llum es propagués en forma d’ona. 

- Escena 3: Has seleccionat la reixa de dues escletxes. Dispara fotons fent clic. Veiem que 

s’observa un patró d’interferència igual al cas de les ones. Això ens fa entendre que la llum 

es propaga en forma d’ona. També que el fotó passa per les dues escletxes a la vegada i 

interactua amb si mateix al travessar aquestes de manera que s’anul·la en algunes parts i 

en altres forma un màxim. Per corroborà aquesta estranya teoria, col·locarem un sensor a 

la reixa per veure per quina escletxa passa el fotó. 

- Escena 4: Hem col·locat un sensor a cada escletxa. Dispara fotons fent clic. Veiem que 

quan el fotó travessa la reixa només s’activa un sensor, això vol dir que  el fotó no passa 

per les dues escletxes a la vegada com havíem suposat. A més, sorprenentment, ja no 

forma el patró d’interferència, es comporta com si fos una canica petita dibuixant així un 

patró de dues franges.    

5.2.2 Dispositius per executar l’aplicació 

Per executar una aplicació en realitat virtual es poden utilitzar una gran varietat de 

dispositius; Ulleres virtuals, mòbil, PC, televisió, Tablet... Amb Unity un cop dissenyat 

l’executable, es descarrega pel dispositiu que es vulgui. 

Aquest projecte s’ha descarregat per PC amb el sistema operatiu: Windows. Però seria un 

moment descarregar-ho per algun altre dispositiu. 

L’únic problema de canviar de dispositiu, és que tot el que conté el Canvas, lletra i botons, 

no s’adapta a la mida de la pantalla, per tant queda desquadrat. És per això que s’hauria de 

fer un executable per cada mida de pantalla. La mida de pantalla per què està dissenyat és 

de 15.6 polsades. 
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6. Pressupost 

El pressupost del projecte té en compte els diversos recursos emprats al llarg del projecte i 

la dedicació en hores que s’hi ha posat. Com a recursos, cal tenir en compte l’ordinador. Es 

calcula que s’ha dedicat unes 400 hores a aquest projecte: 45 d’aprenentatge de Unity, 250 

de disseny i programació, 90 de redactat del treball i 15 de reunions amb el tutor o altres.  

Comptant que un enginyer industrial cobra 12 €/hora i valorant la dedicació conjunta del 

tutor i professionals en un total de 15 hores a preu de 35 €/hora, el pressupost és el 

següent: 

 Taula 1: Pressupost 

El pressupost total és de 6075 €, tenint en compte que amb la llicència d’estudiant el 

software de Unity i Vuforia és gratuït. 

 

Concepte Preu unitari Quantitat Total 

Salari projectista 12 €/hora 400 hores 4800 € 

Salari tutor i altres 35 €/hora 15 hores 525 € 

Total recursos Humans    

Ordinador 750 €/unitat 1 unitat 750 € 

Total recursos Hardware   750 € 

Unity 2017.3.1f1 64 bits   0 € 

Unity 2017.3.1f1 64 bits   0 € 

Vuforia 6.2.10   0 € 

Total recursos Software   0 € 

Total   6075 € 
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7. Més enllà del projecte 

Com a primera conclusió del treball, s’ha vist que l’estudi de la dualitat ona-partícula de la 

llum és un tema complicat i que requereix animacions amb moviment, per això és més 

adient plasmar-lo amb Realitat Virtual. 

La Realitat Augmentada, per una banda complica molt el disseny i per l’altra no assegura 

l’objectiu principal del treball: Transmetre els conceptes físics proposats al principi de la 

memòria. 

Sobretot en l’últim experiment, és important que qui usa l’executable no es distregui per 

entendre el que esta passant, al utilitzar Realitat Augmentada pot ser que es perdi la 

projecció dels objectes al patró, i per tant que l’usuari no presti atenció. 

Però per una altra banda, l’objectiu de motivar a l’alumne no s’acompleix tant en Realitat 

Virtual com en Realitat Augmentada, la segona és més innovadora, visual i diferent. 

Per això, davant de la negativa de poder realitzar el projecte en Realitat Augmentada, s’ha 

ideat un possible futur projecte, amb un contingut més senzill i estàtic. 

Es tracta d’un programa inspirat amb el Geogebra: Una aplicació per entendre la geometria, 

la relació dels cossos a l’espai, dels punts, les rectes i els plans. En aquest cas, sí que la 

Realitat Augmentada aportaria un plus, així transmetent als qui no tenen visió espacial 

idees clares i visuals de què signifiquen les equacions dels plans i les rectes, quines 

relacions poden tenir entre ells i altres conceptes difícils d’interioritzar per alguns.  

                                  

                                      Il·lustració 41: Programa GeoGebra. 
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L’avantatja d’aquesta idea d’aplicació respecte al projecte ja realitzat és que els objectes 

serien estàtics i que es començaria a programar des d’un principi amb eixos de 

coordenades relatius al patró. 

S’ha dissenyat un senzill programa per entendre què és una el·lipse. Es tracta d’un pla que 

talla de manera inclinada un cilindre, la intersecció resultant dels quals és la definició 

d’el·lipse. A la il·lustració 42 podem veure com la Realitat Augmentada permet observar els 

objectes des de qualsevol perspectiva. 

 Il·lustració 42: Primers dissenys de possible futur projecte de Realitat Augmentada 

aplicada en la geometria. 
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Conclusions 

L’ús de la Realitat Virtual o Augmentada com a suport educatiu, pot ser de gran ajuda per 

qui intenta entendre una idea.  

L’objectiu d’aquest treball era realitzar una aplicació que trametés un concepte físic a 

l’usuari de manera útil, interactiva i motivadora, per així corroborà l’afirmació anterior. Es 

va escollir: ‘La dualitat ona-partícula de la llum’, una idea difícil de fer entendre amb pissarra 

i guix, que si s’entén, trenca amb la lògica humana. 

El resultat del treball es pot trobar en els arxius adjunts i les conclusions extretes durant 

l’elaboració d’aquest són les següents: 

- El programa amb el que s’ha dissenyat i realitzat el projecte, Unity, és una molt 

bona elecció per a principiants, gràcies a lo intuïtiu que és i a la quantitat de suports 

d’autoaprenentatge que hi ha a la xarxa.  

- A causa de la complexitat de la idea, s’han realitzat els executables amb Realitat 

Virtual. La connexió entre les escenes dels experiments (Botons, lletra...) i el suport 

d’àudio (Narrador) és necessària perquè aplicacions d’aquestes característiques 

siguin interactives i útils.  

- És important tenir clar quina tecnologia (RV o RA) s’utilitzarà per executar el 

projecte abans de dissenyar el món virtual, sobretot si el projecte inclou escenes 

que impliquen moviment. Si en aquest projecte, des d’un bon principi s’hagués 

tingut clar que es volia expressar la idea en Realitat Augmentada, no hi hauria hagut 

tants problemes per passar de Realitat Virtual a Augmentada. 

- En aquest treball només s’ha realitzat el projecte de ‘La dualitat ona-partícula de la 

llum’, però aquest suport educatiu es podria fer servir per interioritzar qualsevol idea, 

només caldria definir clarament quin concepte es vol fer entendre, dissenyar-ne un 

món virtual adequat i realitzar-lo. D’aquí poden sortir molts futurs projectes, com el 

de Geometria plantejat durant el treball. 

- Avui en dia és necessari actualitzar els models educatius, per això cal donar 

importància a tecnologies com la Realitat Virtual i Augmentada, que a part de ser 

útils per l’aprenentatge, motiven a l’estudiant a interessar-se per la matèria. 
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Annex 

Script FirstPersonalController (extret de la web de Unity) 

using System; 
using UnityEngine; 
using UnityStandardAssets.CrossPlatformInput; 
using UnityStandardAssets.Utility; 
using Random = UnityEngine.Random; 
 
namespace UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson 
{ 
    [RequireComponent(typeof (CharacterController))] 
    [RequireComponent(typeof (AudioSource))] 
    public class FirstPersonController : MonoBehaviour 
    { 
        [SerializeField] private bool m_IsWalking; 
        [SerializeField] private float m_WalkSpeed; 
        [SerializeField] private float m_RunSpeed; 
        [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float m_RunstepLenghten; 
        [SerializeField] private float m_JumpSpeed; 
        [SerializeField] private float m_StickToGroundForce; 
        [SerializeField] private float m_GravityMultiplier; 
        [SerializeField] private MouseLook m_MouseLook; 
        [SerializeField] private bool m_UseFovKick; 
        [SerializeField] private FOVKick m_FovKick = new FOVKick(); 
        [SerializeField] private bool m_UseHeadBob; 
        [SerializeField] private CurveControlledBob m_HeadBob = new 
CurveControlledBob(); 
        [SerializeField] private LerpControlledBob m_JumpBob = new 
LerpControlledBob(); 
        [SerializeField] private float m_StepInterval; 
        [SerializeField] private AudioClip[] m_FootstepSounds;    // an array of 
footstep sounds that will be randomly selected from. 
        [SerializeField] private AudioClip m_JumpSound;           // the sound played 
when character leaves the ground. 
        [SerializeField] private AudioClip m_LandSound;           // the sound played 
when character touches back on ground. 
 
        private Camera m_Camera; 
        private bool m_Jump; 
        private float m_YRotation; 
        private Vector2 m_Input; 
        private Vector3 m_MoveDir = Vector3.zero; 
        private CharacterController m_CharacterController; 
        private CollisionFlags m_CollisionFlags; 
        private bool m_PreviouslyGrounded; 
        private Vector3 m_OriginalCameraPosition; 
        private float m_StepCycle; 
        private float m_NextStep; 
        private bool m_Jumping; 
        private AudioSource m_AudioSource; 
 
        // Use this for initialization 
        private void Start() 
        { 
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            m_CharacterController = GetComponent<CharacterController>(); 
            m_Camera = Camera.main; 
            m_OriginalCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition; 
            m_FovKick.Setup(m_Camera); 
            m_HeadBob.Setup(m_Camera, m_StepInterval); 
            m_StepCycle = 0f; 
            m_NextStep = m_StepCycle/2f; 
            m_Jumping = false; 
            m_AudioSource = GetComponent<AudioSource>(); 
   m_MouseLook.Init(transform , m_Camera.transform); 
        } 
 
 
        // Update is called once per frame 
        private void Update() 
        { 
            RotateView(); 
            // the jump state needs to read here to make sure it is not missed 
            if (!m_Jump) 
            { 
                m_Jump = CrossPlatformInputManager.GetButtonDown("Jump"); 
            } 
 
            if (!m_PreviouslyGrounded && m_CharacterController.isGrounded) 
            { 
                StartCoroutine(m_JumpBob.DoBobCycle()); 
                PlayLandingSound(); 
                m_MoveDir.y = 0f; 
                m_Jumping = false; 
            } 
            if (!m_CharacterController.isGrounded && !m_Jumping && 
m_PreviouslyGrounded) 
            { 
                m_MoveDir.y = 0f; 
            } 
 
            m_PreviouslyGrounded = m_CharacterController.isGrounded; 
        } 
 
 
        private void PlayLandingSound() 
        { 
            m_AudioSource.clip = m_LandSound; 
            m_AudioSource.Play(); 
            m_NextStep = m_StepCycle + .5f; 
        } 
 
 
        private void FixedUpdate() 
        { 
            float speed; 
            GetInput(out speed); 
            // always move along the camera forward as it is the direction that it 
being aimed at 
            Vector3 desiredMove = transform.forward*m_Input.y + 
transform.right*m_Input.x; 
 
            // get a normal for the surface that is being touched to move along it 
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            RaycastHit hitInfo; 
            Physics.SphereCast(transform.position, m_CharacterController.radius, 
Vector3.down, out hitInfo, 
                               m_CharacterController.height/2f, Physics.AllLayers, 
QueryTriggerInteraction.Ignore); 
            desiredMove = Vector3.ProjectOnPlane(desiredMove, 
hitInfo.normal).normalized; 
 
            m_MoveDir.x = desiredMove.x*speed; 
            m_MoveDir.z = desiredMove.z*speed; 
 
 
            if (m_CharacterController.isGrounded) 
            { 
                m_MoveDir.y = -m_StickToGroundForce; 
 
                if (m_Jump) 
                { 
                    m_MoveDir.y = m_JumpSpeed; 
                    PlayJumpSound(); 
                    m_Jump = false; 
                    m_Jumping = true; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                m_MoveDir += Physics.gravity*m_GravityMultiplier*Time.fixedDeltaTime; 
            } 
            m_CollisionFlags = 
m_CharacterController.Move(m_MoveDir*Time.fixedDeltaTime); 
 
            ProgressStepCycle(speed); 
            UpdateCameraPosition(speed); 
 
            m_MouseLook.UpdateCursorLock(); 
        } 
 
 
        private void PlayJumpSound() 
        { 
            m_AudioSource.clip = m_JumpSound; 
            m_AudioSource.Play(); 
        } 
 
 
        private void ProgressStepCycle(float speed) 
        { 
            if (m_CharacterController.velocity.sqrMagnitude > 0 && (m_Input.x != 0 || 
m_Input.y != 0)) 
            { 
                m_StepCycle += (m_CharacterController.velocity.magnitude + 
(speed*(m_IsWalking ? 1f : m_RunstepLenghten)))* 
                             Time.fixedDeltaTime; 
            } 
 
            if (!(m_StepCycle > m_NextStep)) 
            { 
                return; 
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            } 
 
            m_NextStep = m_StepCycle + m_StepInterval; 
 
            PlayFootStepAudio(); 
        } 
 
        private void PlayFootStepAudio() 
        { 
            if (!m_CharacterController.isGrounded) 
            { 
                return; 
            } 
            // pick & play a random footstep sound from the array, 
            // excluding sound at index 0 
            int n = Random.Range(1, m_FootstepSounds.Length); 
            m_AudioSource.clip = m_FootstepSounds[n]; 
            m_AudioSource.PlayOneShot(m_AudioSource.clip); 
            // move picked sound to index 0 so it's not picked next time 
            m_FootstepSounds[n] = m_FootstepSounds[0]; 
            m_FootstepSounds[0] = m_AudioSource.clip; 
        } 
 
        private void UpdateCameraPosition(float speed) 
        { 
            Vector3 newCameraPosition; 
            if (!m_UseHeadBob) 
            { 
                return; 
            } 
            if (m_CharacterController.velocity.magnitude > 0 && 
m_CharacterController.isGrounded) 
            { 
                m_Camera.transform.localPosition = 
                    m_HeadBob.DoHeadBob(m_CharacterController.velocity.magnitude + 
                                      (speed*(m_IsWalking ? 1f : 
m_RunstepLenghten))); 
                newCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition; 
                newCameraPosition.y = m_Camera.transform.localPosition.y - 
m_JumpBob.Offset(); 
            } 
            else 
            { 
                newCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition; 
                newCameraPosition.y = m_OriginalCameraPosition.y - 
m_JumpBob.Offset(); 
            } 
            m_Camera.transform.localPosition = newCameraPosition; 
        } 
 
        private void GetInput(out float speed) 
        { 
            // Read input 
            float horizontal = CrossPlatformInputManager.GetAxis("Horizontal"); 
            float vertical = CrossPlatformInputManager.GetAxis("Vertical"); 
 
            bool waswalking = m_IsWalking; 
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#if !MOBILE_INPUT 
            // On standalone builds, walk/run speed is modified by a key press. 
            // keep track of whether or not the character is walking or running 
            m_IsWalking = !Input.GetKey(KeyCode.LeftShift); 
#endif 
            // set the desired speed to be walking or running 
            speed = m_IsWalking ? m_WalkSpeed : m_RunSpeed; 
            m_Input = new Vector2(horizontal, vertical); 
 
            // normalize input if it exceeds 1 in combined length: 
            if (m_Input.sqrMagnitude > 1) 
            { 
                m_Input.Normalize(); 
            } 
            // handle speed change to give an fov kick 
            // only if the player is going to a run, is running and the fovkick is to 
be used 
            if (m_IsWalking != waswalking && m_UseFovKick && 
m_CharacterController.velocity.sqrMagnitude > 0) 
            { 
                StopAllCoroutines(); 
                StartCoroutine(!m_IsWalking ? m_FovKick.FOVKickUp() : 
m_FovKick.FOVKickDown()); 
            } 
        } 
 
        private void RotateView() 
        { 
            m_MouseLook.LookRotation (transform, m_Camera.transform); 
        } 
 
        private void OnControllerColliderHit(ControllerColliderHit hit) 
        { 
            Rigidbody body = hit.collider.attachedRigidbody; 
            //dont move the rigidbody if the character is on top of it 
            if (m_CollisionFlags == CollisionFlags.Below) 
            { 
                return; 
            } 
 
            if (body == null || body.isKinematic) 
            { 
                return; 
            } 
            body.AddForceAtPosition(m_CharacterController.velocity*0.1f, hit.point, 
ForceMode.Impulse); 
        } 
    } 
} 
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Scripts de l’ona amb Mallat: Custom/WaterShader1 i colisio. 

Custom/WaterShader1: 

Shader "Custom/WaterShader1" { 
 Properties { 
  _MainTex ("Albedo (RGB)", 2D) = "white" {} 
  _Color ("Color", Color) = (1,1,1,1) 
  _Scale ("Scale", float) = 1 
  _Speed ("Speed", float) = 1 
  _Frequency ("Frequency", float) = 1 
 } 
 SubShader { 
  Tags { "RenderType"="Opaque" } 
  LOD 200 
 
  CGPROGRAM 
  #pragma surface surf Lambert vertex:vert 
 
  sampler2D _MainTex; 
  float _Scale,_Speed, _Frequency; 
  half4 _Color; 
  float _WaveAmplitude; 
  float _OffsetX, _OffsetZ; 
 
  struct Input { 
   float2 uv_MainTex; 
  }; 
  void vert (inout appdata_full v){ 
   half offsetvert = -(v.vertex.x * v.vertex.x) - (((v.vertex.z)+1) 
* ((v.vertex.z)+1)); 
 
   half value = _Scale * sin(_Time.w * _Speed + 
offsetvert*_Frequency); 
 
   v.vertex.y += value * _WaveAmplitude; 
   v.normal.y += value * _WaveAmplitude; 
  } 
  void surf (Input IN, inout SurfaceOutput o) { 
   half4 c = tex2D (_MainTex, IN.uv_MainTex); 
   o.Albedo = _Color.rgb; 
   o.Alpha = c.a; 
  } 
  ENDCG 
 } 
 FallBack "Diffuse" 

} 

Colisio: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class colisio : MonoBehaviour 
{ 
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    public float magnitudeDivider; 
    public GameObject sensor; 
    public GameObject pilota; 
    public float X1; 
    public float Z1; 
    public float X2; 
    public float Z2; 
 
    void OnCollisionEnter(Collision col) 
    { 
        if (col.rigidbody) 
        { 
            GetComponent<Renderer>().material.SetFloat("_WaveAmplitude", 
col.rigidbody.velocity.magnitude * magnitudeDivider); 
            GetComponent<Renderer>().material.SetFloat("_offsetX1", X1); 
            GetComponent<Renderer>().material.SetFloat("_offsetZ1", Z1); 
            GetComponent<Renderer>().material.SetFloat("_offsetX2", X2); 
            GetComponent<Renderer>().material.SetFloat("_offsetZ2", Z2); 
            Destroy(col.rigidbody); 
            pilota.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = true; 
        } 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        if (sensor.transform.position.y > 300.0f) 
        { 
            sensor.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = false; 
            sensor.GetComponent<Rigidbody>().velocity = Vector3.zero; 
        } 
    } 

} 

Script actualització textura de la placa sensor. Experiment 2. 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class sensortex : MonoBehaviour 
{ 
    public Texture[] Texture; 
    Renderer rend; 
 
    private float temps; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
 
        rend = GetComponent<Renderer>(); 
        rend.enabled = true; 
        rend.material.mainTexture = Texture[0]; 
        temps = 0; 
 
 
    } 
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    void Update() 
    { 
        temps += Time.deltaTime; 
 
        if (temps > 12 && temps < 15) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[1]; 
        } 
        if (temps >= 15 && temps < 17) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[2]; 
        } 
        if (temps >= 17 && temps < 19) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[3]; 
        } 
        if (temps >= 19 && temps < 21) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[4]; 
        } 
        if (temps >= 21 && temps < 23) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[5]; 
        } 
        if (temps >= 23 && temps < 25) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[6]; 
        } 
        if (temps >= 25 && temps < 27) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[7]; 
        } 
        if (temps >= 27 && temps < 29) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[8]; 
        } 
        if (temps >= 29 && temps < 31) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[9]; 
        } 
        if (temps >= 31 && temps < 33) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[10]; 
        } 
        if (temps >= 33 && temps < 35) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[11]; 
        } 
        if (temps >= 35 && temps < 37) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[12]; 
        } 
        if (temps >= 37 && temps < 39) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[13]; 
        } 
        if (temps >= 39 && temps < 41) 
        { 
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            rend.material.mainTexture = Texture[14]; 
        } 
        if (temps >= 41 && temps < 43) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[15]; 
        } 
  
        if (temps >= 43) 
        { 
            rend.material.mainTexture = Texture[16]; 
        } 
 
    } 

} 

Scripts canvis d’escena 

A l’experiment 1: 

Per canviar  a l’escena ("07033”) automàticament quan han passat 30 segons: 

private float temps=0; 

void Update() 
        { 
            temps += Time.deltaTime; 
        } 

 
if (temps > 30 ) 

         { 
              SceneManager.LoadScene("07033");          

} 
 

Per sortir de l’aplicació: 

if (Input.GetKeyDown("escape")) 
        { 
            Application.Quit(); 
        } 

Al experiment 2: 

Per tornar al menú principal  utilitzant el botó retorn: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class torna : MonoBehaviour { 
 
    public void PlayGame() 
    { 
        SceneManager.LoadScene("tot"); 
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    } 

} 

Al experiment 3: 

Per seleccionar una escena ("10.2") des del menú principal utilitzant un botó: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class escena2 : MonoBehaviour { 
 
    public void PlayGame() 
    { 
 
        SceneManager.LoadScene("10.2"); 
    } 

} 

 

 

 

 

 

 


