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RESUM

El treball final de grau examina el paper que té la Realitat Virtual, amb el software de motor de

videojocs Unreal Engine com a eina, per entendre com funciona, les oportunitats que té, les

aplicacions reals i actuals al sector, i els futurs passos. L’objectiu és aprofundir en la funció que

pot tenir en el procés de disseny d’un arquitecte, ja que fins ara l’adaptació en el camp

professional de l’arquitectura ha estat relativament rara i limitada sobretot a la mera

visualització. Per mitjà d’entrevistes i publicacions es fa la recerca per arribar a assolir-lo.

La hipòtesi principal del projecte es basa a demostrar l'afirmació: La implementació

d'estratègies virtuals en l'àmbit del disseny arquitectònic, generarà una millora en el projecte

final, per un entorn més dinàmic, real i àgil, gràcies a les tecnologies visuals augmentades i

immersives.

Per desenvolupar la hipòtesi es treballa amb un model d’uns futurs habitatges a Lanzarote, on

es parteix d’uns plànols amb CAD, es genera un model 3D amb el software Blender, i s’exporta a

la plataforma 3D en temps real, Unreal Engine, per a la seva visualització en temps real i realitat

virtual. Mitjançant els tres tipus de representacions gràfiques, el 2D, el 3D i la realitat virtuales

desenvoluparà principalment el disseny de les façanes d’aquest model, remarcant com les

diferents eines participen en el procés de disseny, i com aquestes posen en relleu les

característiques espacials.

També es tracta de posar èmfasi a una activitat emergent com és la realitat virtual amb uns

avenços tecnològics que permeten realitzar mons virtuals cada vegada més perfectes, i al

mateix temps accentuar unes característiques espacials que habitualment poden passar

desapercebudes.

Paraules clau

Arquitectura, 2D, 3D, Realitat Virtual, Unreal Engine, Eina de creació de 3D en temps real.
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ABSTRACT

The final degree project examines the role of Virtual Reality, with Unreal Engine video game 

engine software as a tool, to understand how it works, the opportunities it has, the real and 

current applications in the industry, and future steps. The aim is to delve into the role it can play 

in an architect’s design process, as so far adaptation in the professional field of architecture 

has been relatively rare and limited especially to mere visualization. Through interviews and 

publications, research is done to achieve this.

  

 

The main hypothesis of the project is based on proving the statement: The implementation of 

virtual strategies in the field of architectural design, will generate an improvement in the final 

project, for a more dynamic, real and agile environment, thanks to visual technologies 

augmented and immersive. 

To develop the hypothesis we work with a model of future homes in Lanzarote, where we start 

from plans with CAD, generate a 3D model with the Blender software, and export to the 3D 

platform in real time, Unreal Engine, for real-time visualization and virtual reality. Using the three 

types of graphic representations, 2D, 3D and virtual reality will mainly develop the design of the 

facades of this model, highlighting how the different tools participate in the design process, and 

how they highlight the spatial characteristics. 

It is also a matter of emphasizing an emerging activity such as virtual reality with technological 

advances that make it possible to create increasingly perfect virtual worlds, and at the same 

time accentuate spatial features that can usually go unnoticed.

Keywords

Architecture, 2D, 3D, Virtual Reality, Unreal Engine, Real-time 3D creation tool.
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INTRODUCCIÓ

Per què arquitectura i realitat virtual?

Al llarg de la història, l'ésser humà ha sentit la necessitat de representar visualment allò que vol

comunicar. L'evolució dels mètodes de representació gràfica ha estat més notable en la segona

meitat de segle XX, quan el dibuix en paper va passar a la pantalla de l'ordinador. Aquest

desenvolupament és constant a causa de l'avenç en la tecnologia, que ha fet possible la creació

d'espais en dues o tres dimensions, fins al que ara coneixem com a realitat virtual.

A diferència d’altres professions de disseny, l’arquitecte rarament pot treballar directament amb

“l’objecte”, per això fa ús de sistemes de representació com dibuixos, maquetes… D’aquests

sistemes de representació, la informàtica ha adquirit un gran protagonisme en l'arquitectura,

gràcies als quals és possible veure com serà el disseny un cop sigui construït.

La realitat virtual consisteix a crear un món sintètic a través de l'ordinador i aconseguir que sigui

tan indistingible del món real com sigui possible; és a dir, es tracta de poder veure, sentir i tocar

objectes virtuals com si realment hi fossin. Així doncs, té com a objectiu mostrar-nos de la

manera més real possible, allò que es genera amb programari informàtic, de manera que els

arquitectes poden veure i transmetre com serà l’edifici, però també com se sentirà un en ser-hi.

Com a futura arquitecta, vaig decidir treballar en aquest projecte d’investigació perquè estic

convençuda que la realitat virtual serà una tecnologia disruptiva i innovadora, i formarà part de

la nostra vida quotidiana i professional en els pròxims anys.

Objectius del treball

Comprovar el disseny a través de l’eina de Realitat Virtual, comparant-la amb el que ara

utilitzem, el 2D i el 3D.
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REPRESENTACIONS GRÀFIQUES DIGITALS

Fig 1_ Captura d’AutoCad

Fig 2_ Captura de Revit

Fig 3_ Captura de 3DsMax

Representació bidimensional (2D) i modelat tridimensional (3D)

La representació gràfica digital aplicada habitualment a l’arquitectura és el CAD (Computer

Aided Design), que és el disseny assistit per ordinador de caràcter vectorial, bidimensional, fet

que els fa capaços de transformar-se a voluntat de l'usuari sense pèrdua de qualitat. La

utilització d'aquest programari en la creació i anàlisi de dissenys té diversos avantatges entre

les quals destaquen el gran control que es té sobre el dibuix per la poca probabilitat error, la

creació de formes complexes.

A més del CAD, en arquitectura s'utilitza BIM (Building Information Modeling), programes de

modelatge tridimensional destinats a estalviar temps pel que fa a delineació de plànols. Mentre

que al CAD s'ha de dibuixar cada alçat, secció, planta, etc., en el BIM s'entén com un gestor

d'elements constructius on estan tots connectats i cadascun compta amb propietats pròpies.

Els programes d’aquest tipus estan adquirint un gran protagonisme enfront dels de tipus CAD en

el món de l'arquitectura a causa a la seva gran eficiència a l'hora de treballar.

En els seus inicis, els programes de CAD només comptaven amb la possibilitat de treballar en

dues dimensions, un cop inclosa l'opció de la tridimensionalitat es quedava curta als usuaris, ja

que incloïen funcions bàsiques. De la mateixa manera els programes tipus BIM, tot i ser de

naturalesa tridimensional no arriben a assolir el potencial dels dedicats a aquest únic ús.

Per aquesta raó s'utilitza programari específic per a la creació de modelatge 3D que permeti el

treball amb formes orgàniques i complexes 3DsMax, Rhinoceros, Sketchup, Blender... Dins del

programari de creació del model en 3D, hi ha el que s’anomena programes complets, que també

compten amb un motor de renderitzat, eines d'animació, sistemes d'il·luminació i

materialització, composició i edició de vídeo, que permeten assolir una visualització

fotorrealística del producte, dels quals destaca Blender. L'avantatge que té sobre 3DsMax és que

és gratuït, el que està ajudant a incrementar la seva popularitat, i de codi obert perquè qualsevol

usuari col·labori en l’ampliació d'eines del programa.
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REPRESENTACIONS GRÀFIQUES DIGITALS

Fig 4_ Captura de Blender

Fig 5_ Imatge de representació 3D fora de línia conceptual.

Fig 6_ Imatge de representació 3D fora de línia realista.

Representació tridimensional (3D)

Un cop modelat el projecte, podem parlar de representació 3D. La representació 3D és el procés

de producció d’una imatge basada en dades tridimensionals. Hi ha dos tipus de representació

3D, fora de línia i en temps real, que es diferencien per la velocitat de càlcul de les imatges.

En la representació fora de línia, l’ordinador converteix els models 3D en imatges 2D amb

efectes fotorealistes o propers a la realitat. Aquesta representació pot trigar de segons a dies

per una sola imatge. En canvi, en temps real, com que els càlculs d'imatges 3D es realitzen en

temps real a gran velocitat, permet que la gent es mogui i interaccioni amb una realitat digital

atractiva i immersiva d’una manera que les representacions estàtiques per si soles no poden.

En arquitectura, s’acostuma a utilitzar la representació fora de línia, destacant els punts forts

del projecte en crear les imatges estàtiques. Hi ha dos tipus d’imatges, les que representen els

espais de manera conceptual o bé les que ho fan de manera realista, en aquest últim tipus de

representació es troben detallades la materialitat, les connexions visuals, i il·luminació.

D'aquesta manera, el render en arquitectura serveix per explicar la idea a través d'un suport

visual, a part dels plànols arquitectònics prèviament dissenyats, de forma més entenedora, tant

sigui per comercialitzar el projecte amb imatges d'interior i exterior com per a il·lustrar alguns

detalls, definir espais o definir l’interiorisme.
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LES DIFERENTS REALITATS

Fig 7_ Exemple representació Realitat augmentada

Fig 8_ Exemple representació Realitat mixta

Fig 9_ Exemple representació Realitat virtual

Que són i com funcionen?

Trobem tres tipus de realitats en les plataformes 3D en temps real:

La Realitat Augmentada (AR), és una tecnologia que permet que l’usuari vegi el món físic que

l’envolta, però amb una capa virtual afegida. Els dispositius que s'utilitzen per poder veure la RA

són, per ara, els telèfons intel·ligents i les tauletes, a través de la seva càmera. Tot i que

actualment estan començant a sortir els primers dispositius en forma d'ulleres. Un exemple clar

d’aquest tipus de realitat és l’aplicació de l’empresa IKEA que permet veure els seus productes

en temps real a l’espai on enfoca la càmera del dispositiu utilitzat.

La Realitat Mixta (MR), d'altra banda, no només té lloc en el món físic o en el virtual, és una

barreja de tots dos, abastant tant la realitat augmentada com la virtual. Actualment s’utilitzen

unes ulleres que ens permeten seguir veient el món que ens envolta, però que afegeixen

informació i continguts que l'usuari pot gaudir en qualsevol moment. Empreses com Airbus,

principal fabricant d’avions del món l’utilitzen en el seu procés de disseny i fabricació.

"... nuestro proceso de validación de diseño se ha acelerado en un 80 %... y creemos que podemos

acelerar las tareas complejas de montaje en un 30 %". Jean-Brice Dumont, vicepresidente

ejecutivo de ingeniería, Airbus

La Realitat Virtual (VR), la Reial acadèmia Espanyola la defineix com la “Representació

d’escenes o imatges d’objectes produïda per un sistema informàtic, que fa la sensació de la

seva existència real”. Utilitza la representació en temps real per presentar mitjançant unes

ulleres, l’experiència del 3D portat a l’entorn immediat de l’usuari. Una definició de l’experiència

del seu ús, és la d'estar en un lloc o entorn, fins i tot quan un es troba físicament en un altre".
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LA REALITAT VIRTUAL

Fig 10_ Exemple d’HMD

3-DoF 6-DoF

Fig 11_ Diferencia 3DoF i 6DoF

Que és i com funciona?

El "The Sword of Damocles" va ser una de les primeres aproximacions al que avui en dia

anomenem ulleres de realitat virtual, conegudes com a HMD (Head-mounted display). Ideades

el 1968 per Ivan Sutherland, amb les quals es podia rebre imatges directament des de

l'ordinador. Al llarg de les decades s’ha avançat tecnologicament

Hi ha dos tipus d’HMD, els que estan connectades a un ordinador d’alt rendiment o els que

funcionen gràcies a una pantalla d’un telèfon intel·ligent. Les ulleres funcionen sota dues

premisses, la sincronització del giroscopi amb el nostre equilibri i la simulació de profunditat.

Les persones captem la profunditat gràcies a la combinació dels dos ulls, de manera que en

replicar la imatge en cada un d’ells s’enganya el cervell perquè detecti aquesta profunditat o

immersió.

Podem parlar de diferents graus d’immersió dins el món virtual, la qual et permet interactuar

amb l’entorn més proper. Per això és important conèixer els “Degrees of Freedom”, aquest terme

fa referència a les maneres de moure’s dins d’un espai 3D. Hi ha tres eixos principals (rotatius) i

tres eixos secundaris (translacionals). 3DoF significa que es regeix pels moviments de rotació.

6DoF significa que l’experiència en VR s’ampliarà per incloure moviments de translació. Un

exemple de l’ús de cada seria el d’imatges fotorealistes estàtiques 360º en el cas de 3-DoF, i el

mètode 6-DoF és l’utilitzat en els videojocs.

En essència, les experiències en realitat virtual són:

Immersives, perquè la representació digital s’acosta a l’autenticitat de la nostra

experiència de la realitat.

Interactives, perquè els usuaris tenen un control precís sobre l’experiència de l’usuari i el

seu punt d’observació.
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LA REALITAT VIRTUAL

Fig 12_ Exemple aplicació VR en medicina

Fig 13_ Exemple aplicació VR en empreses

Fig 14_ Exemple aplicació VR en psicologia

Aplicacions

La realitat virtual s’aplica a diverses àrees: Educació, Formació laboral, Formació de l'operació

de vehicles, Tractament psicològic, Turisme virtual, Experiències de pel·lícules interactives,

Videojocs, Modelització d'arquitectura. A causa del creixement latent és predictible que arribi a

cobrir altres indústries.

Pel que fa a l’educació, els estudiants ja no es limiten a les paraules d’un llibre de text. Ara

poden visitar qualsevol lloc del món, en gairebé qualsevol moment de la història. Això fomenta

la creativitat i inspira reaccions emocionals.

Els estudiants de medicina, poden fluir a través del torrent sanguini, aïllar-se, ampliar-se i fins i

tot caminar dins dels components del cos humà per no només comprendre l’anatomia sinó

aprendre a tractar diferents afeccions mèdiques. Un bon exemple és el sistema de VR utilitzat

per la Mendel Grammar School de la ciutat d’Opava, República Txeca, que ajuda els estudiants

de les classes de biologia a conèixer l’anatomia de l’ull.

Les empreses de formació laboral, com per exemple els departaments de policia, la utilitzen per

formar agents per fer front a disturbis o detenir persones en situacions específiques per tal de

fer els carrers més segurs per als ciutadans i els agents.

En psicologia, les aplicacions principals que s'han desenvolupat fins al moment, tenen a veure

amb tècniques d'exposició utilitzades habitualment per al tractament de les fòbies. Però un bon

exemple d’un altre ús que se li dona, és el cas de l’Hospital de la Vall d’Hebron, que a causa de la

situació de pandèmia, ha desenvolupat sessions “mindfulness” de 45 minuts dirigides als

professionals de l’Hospital. Durant les sessions, els i les professionals poden submergir-se dins

l’oceà, nedar amb dofins o endinsar-se en un acolorit univers de mandales. Aquestes

experiències van acompanyades de música i els participants poden escollir quina proposta

s’adequa més a les seves necessitats. “Per ara, el cent per cent de les persones que ha provat

l’experiència vol repetir”, assegura Merche Rodríguez, supervisora del Servei de Psiquiatria de

Vall d’Hebron i impulsora d’aquest projecte.
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LA REALITAT VIRTUAL EN L’ARQUITECTURA

Fig 15_ La majoria d’empreses arquitectòniques han començat el seu "viatge de transformació digital".

Fig 16_ La indústria de la construcció és la menys digitalitzada

Aplicacions

L'aplicació en el sector de l'arquitectura sembla evident, ja que dissenyem edificis que encara no

existeixen, "edificis virtuals", superposant-se a entorns existents. I, a més, hem de

representar-los de manera que siguin comprensibles per als diferents usuaris que participen en

aquest procés.

El dia d'avui la realitat virtual arriba en el nostre sector com a eina en aquest procés

d'optimització de recursos i millora de resultats. D’acord amb un estudi Imagining construction’s

digital future realitzat per McKinsey Productivity Sciences Center, el 20% de projectes de

construcció sobrepassen els temps estimats i el 80% excedeixen el pressupost original, i ho

relaciona amb el fet que aquest sector és el menys digitalitzat.

Segons l’estudi de Digital Experiences In The Physical World de Forrester Consulting els usos

rellevants que se li dona són els del disseny, la revisió del disseny, i la visualització del model per

la validació de conceptes. Aquest estudi també indica que més de la meitat de les empreses

estudiades implementaran el 3D en temps real com a màxim en un temps de dos anys, ja que

les empreses que actualment l’han implementat veuen uns clars beneficis en la disminució de

costos i l’augment de vendes.

El modelatge a través d’aquesta eina també és un fet, tot i això, després d’haver-la experimentat

i entrevistat a professionals del sector, s’ha observat que no és una eina prou desenvolupada.

Pel fet que és necessari un equip molt potent i unes ulleres VR que actualment no existeixen,

perquè seria necessari treballar amb aquestes moltes hores, i causen fatiga visual i mental. A

més, requereix un espai lliure de mínim de 3x3 metres, per treballar amb certa comoditat.

Fins al moment s’ha trobat dos mètodes per implantar-ho al sector, el primer mètode són els

despatxos que incorporen internament l’eina, i el segon són aquells que exterioritzen el procés

contractant una altra empresa perquè els hi implementi.
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LA REALITAT VIRTUAL EN L’ARQUITECTURA

Fig 17_ 9 DeKalb Avenue. Gratacel més alt de Brooklyn. SHoP Architects

Fig 18_Una de les coves de VR a l'oficina de SHoP a Nova York.

SHoP Architects. Mètode d’incorporació interna

Com a exemple pràctic, SHoP Architects va agilitzar la creació d’experiències 3D en temps real i

va reduir el temps necessari per optimitzar models de disseny de grans dimensions, que era de

diversos dies, a tan sols uns minuts, millorant la comunicació entre l’oficina, el client i la

construcció. “La representació no és només una il·lustració en 3D fantàstica, que podria haver

estat produïda fa anys, sinó un substitut dinàmic del qual s'ha completat o no al lloc”, va dir

Chernick, el cap de recerca i desenvolupament per AR i VR amb SHoP.

SHoP no fa ús d’un model hiperrealista per poder ensenyar al client, sinó que utilitza un model

optimitzat per submergir els dissenyadors en el procés creatiu, les quals per exemple un

contractista pugui examinar la façana virtual i determinar on s’ha d’instal·lar la fontaneria, si

l’electricista ha deixat espai adequat per als conductes de ventilació o si les columnes estan

correctament alineades. Manifesten que: “Sempre hem sabut que aquesta tecnologia finalment

seria el mecanisme per tancar el cercle en un procés totalment digital i que ens permetria

dissenyar amb més sentit i comunicar els efectes d’aquests dissenys, internament, entre els

nostres equips, però també per a clients i altres persones que normalment no naveguen per un

model 3D”.

En una entrevista realitzada recentment, afirmaven que l’ús de la VR ha comprimit

significativament el temps dedicat a la revisió del disseny i ha fet que sigui més significativa.

Atès que permet a les persones prendre decisions de disseny més ràpidament. No es pot

amagar l’escala en una simulació ni es pot malinterpretar un espai. Per tant, els dissenyadors hi

poden entrar i opinar amb molta confiança. Expliquen: “Tenim alguns casos d'ús que impliquen

ergonomia i usabilitat: hem utilitzat la RV per provar "Pot arribar algú a això?". Amb aquest vídeo

mostren la creació d’una eina de visualització i simulació acústica de VR per investigar les

implicacions acústiques d’una opció de disseny.

També afirmaven que el següent repte que s’ha d’abordar, és que per obtenir permisos i

construcció encara s’utilitza el 2D, i s’ha de fer un pas enrere en la comprensibilitat per fer que el

disseny sigui visible per a tots els públics. Afegeixen que aquest és un estat de transició i es

necessitarà molta feina en tots els camps associats, inclosos el dret i el govern, però, finalment,

s’arribarà a un lloc on els permisos s’expediran mitjançant informació basada en models i la

realitat virtual guiarà la construcció.
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LA REALITAT VIRTUAL EN L’ARQUITECTURA Mètode d’incorporació externa

Mitjançant entrevistes a professionals, es troba un altre exemple de mètode d’aplicació de la

realitat virtual. Aquests, són els despatxos d’arquitectura que externalitzen el desenvolupament

d’aquesta eina a una empresa especialitzada. És a dir, professionals i empreses que

desenvolupen la VR per als arquitectes.

En aquests casos, els arquitectes envien els plànols a les empreses i aquestes realitzen tot el

procediment de modelatge, il·luminació, texturitzat i renderitzat i/o aplicació de realitat virtual.

És a dir, els arquitectes obtenen una aplicació que poden reproduir en els seus dispositius per

comprovar el disseny del model i prendre decisions sobre aquest, mitjançant les ulleres.

Es fa visible que la raó d’aquesta externalització acostuma a ser per una imatge final, tot i que

aquesta imatge realista és usada per a la venda del projecte i no tant com a mecanisme de

disseny. Pel fet que el procés d’externalització pot ser menys econòmic, s’acostuma a fer en

promocions d’habitatges o en projectes on hi hagi un marge de benefici. Per aquest motiu,

apareix un altre agent, que són les immobiliàries, que en fan un altre ús, el de la venda.

Tot i això, és una eina molt útil també per als que fan servir aquest mètode i visualitzen el

disseny en VR, perquè tot i que els arquitectes desenvolupen una bona visió espacial, és

necessari veure el resultat del disseny per apreciar-lo.
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PLATAFORMES DE REALITAT VIRTUAL

Fig 19_ Unreal Engine

Fig 20_ Unreal engine VR

Fig 21_ Quixel Megascans

Plataformes actuals

Unreal Engine

Va ser creat el 1998 per crear videojocs i actualment és l’eina de creació de 3D en temps real en

constant evolució per servir no només el seu propòsit original com a motor de joc d’última

generació, sinó que ofereix als creadors de totes les indústries la llibertat i el control per oferir

contingut d’avantguarda, experiències interactives i mons virtuals immersius. També és un dels

motors més populars pel fet que la seva llicència és gratuïta, al contrari que altres plataformes

que podem trobar que tenen el seu ús gratuït limitat, o  una llicència d’alt cost.

L’entorn en temps real d’Unreal Engine permet crear la visió de l’usuari, detectar els costosos

errors de disseny i comunicar la intenció de disseny als grups d’interès. Des d’experiències

immersives en realitat virtual i realitat augmentada, fins a presentacions i vídeos.

Per agilitzar i simplificar el procés creatiu, la companyia contenidora d’Unreal, Epic Games, crea

una llibreria d’objectes anomenada Quixel Megascans, basant-se en la visió d’accelerar

substancialment la manera com els creadors construeixen entorns digitals, donant-los accés a

una àmplia biblioteca en expansió de blocs de construcció 3D i eines fàcils d’utilitzar. Aquesta

llibreria conté escàners d’objectes i materials reals, aplicables a l’escena realitzada amb Unreal,

fet que permet incrementa la realitat d’aquesta, i crear una escena més ràpidament.

Respecte a les opcions de realitat virtual que aquest software presenta, posa a disposició una

plantilla, amb la programació bàsica perquè l’usuari es pugui moure per l’escena. També té un

mode experimental, en què la configuració i les opcions que veiem a l’ordinador, es presenten al

dispositiu VR utilitzat, tal que podem realitzar les mateixes accions que faríem amb teclat i

ratolí, però amb els controladors de les ulleres.

“Estem molt contents del rendiment i dels resultats visuals que obtenim amb Unreal Engine [...]

ens permet superar els límits del que podem aconseguir amb una visualització immersiva.” José

Pareja Gómez, Dissenyador i desenvolupador principal de Realitat virtual a Zaha Hadid

Architects.
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Fig 22_Unity

Fig 23_Unity Reflect

Unity

La traducció de models CAD o BIM a experiències de realitat virtual acostumava trigar molt de

temps i programar coneixements. Amb l’aparició del motor de jocs Unity, portar els models Revit

/ 3D a un espai de realitat virtual es fa molt més fàcil. Ara, qualsevol professional del sector pot

adoptar el seu model Revit, incorporar-lo a Unity i crear una experiència de realitat virtual. Amb

una mica de coneixement de programació, els models de VR també es poden personalitzar

molt. Aquesta eina potent, intuïtiva i flexible garanteix una iteració ràpida i un flux de treball fluid,

cosa que permet als enginyers i arquitectes crear impressionants passos interactius i

proporcionar una sensació realista de com se sentiria viure realment a l’entorn simulat.

Amb l’increment de l’ús d’aquest motor per altres aplicacions que no són els videojocs, van

crear Unity Reflect, un software que permet dues activitats diferents: convertir els models de

BIM SketchUp i Rhino en AR i VR per facilitar revisions de disseny interactives entre totes les

parts interessades d'un projecte; I crear aplicacions personalitzades per abordar qualsevol

problema durant tot el cicle de vida de la construcció, i distribuir-ho de manera comercial o entre

les parts interessades internes.

“Si millorem la nostra capacitat per comunicar els dissenys a les persones responsables de

construir-los, obtindrem millors comentaris i resultats. Unity Reflect ens ajuda a millorar aquesta

comunicació i ens permet estalviar temps i diners en els nostres projectes.” Christopher Morse,

associat i desenvolupador de visualització interactiva a SHoP Architects.
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PLATAFORMES DE REALITAT VIRTUAL

Fig 24_Twinmotion

Fig 25_Lumion

Fig 26_Enscape

Plataformes per l’arquitectura

Tot i que els entorns VR totalment interactius requereixen una programació personalitzada

mitjançant un motor de disseny de jocs com els que hem vist, es poden crear experiències VR

més senzilles, però impressionants, directament des dels models de Revit, SketchUp, 3dsMax,

mitjançant programari com Twinmotion, Lumion i Enscape.

Twinmotion produeix de manera ràpida i senzilla imatges d’alta qualitat, panoràmiques i vídeos

de VR estàndard o de 360 °. Per als professionals de l’arquitectura, la construcció, la planificació

urbana i el paisatgisme, Twinmotion combina una interfície intuïtiva basada en icones amb la

potència d’Unreal Engine. La interfície intuïtiva fa que sigui molt fàcil d’aprendre i d’utilitzar. El

seu ús en realitat virtual permet interactivitat amb l’escena, però molt més limitada. Arrossegar i

deixar anar llums, materials i accessoris; canviar l’estació, el temps o l’hora del dia simplement

en tocar un control lliscant; disposa d’actius intel·ligents com les portes que s’obren

automàticament i els arbres que es mouen quan bufa al vent.

Lumion és un programa que produeix imatges i vídeos d’alta qualitat de manera intuïtiva, però a

diferència de Twinmotion, aquest és de pagament, fet que el fa menys popular. No permet fer

recorreguts complets i dinàmics de VR en Lumion. Utilitza les imatges 360 per realitzar un

seguit de punts de recorregut i saltar entre ells per visualitzar el projecte.

Enscape és un programa complementari a Revit i Skecthup que crea un recorregut virtual basat

en les dades BIM. No cal descarregar ni aprendre a manejar programari addicional. Tots els

materials, geometria i característiques, provenen del projecte de Revit i es poden canviar durant

la simulació de VR. Aquesta flexibilitat permet presentacions espontànies amb la qualitat de

renderització en temps real conegudes dels jocs moderns, però des del flux de treball de

disseny arquitectònic. Combinat amb les ulleres, es pot recórrer pràcticament el projecte en

Enscape i experimentar-lo com si ja estigués construït.

16



CAS PRÀCTIC. REALITAT VIRTUAL COM A EINA DE DISSENY Descripció

El projecte en qüestió és una col·laboració professional amb l’arquitecte Jose Manuel Quiñoa

Canovas, per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats a Lanzarote, les Illes

Canàries. Mitjançant aquest projecte, veurem com pot la realitat virtual formar part del procés

de disseny.

El procés seguit consta de diverses fases; en primera instància l’arquitecte realitza

l’avantprojecte, després es produeix el modelatge tridimensional dels habitatges, dels quals

s’extreuen diferents imatges estàtiques conceptuals, i més tard hiperrealistes. Tan bon punt es

finalitza el modelatge complet tridimensional, s’optimitza per portar el model a Unreal Engine i

preparar la realitat virtual. Per última instància, veure el projecte amb les ulleres.

Un cop adquirida la informació planimètrica en CAD, s’estudien els plànols, la situació

geogràfica i els diferents detalls necessaris per realitzar el seu modelatge. El projecte integra

dos volums pràcticament simètrics, col·locant-se en una topografia amb un pendent important

que se salteja amb diferents plataformes i escales, i situant-se aquests dos volums a diferent

cota. En la cota superior, la del carrer, es troba el pàrquing, que mitjançant unes escales

connecta amb les diferents entrades a les habitacions i a la terrassa de la cota inferior, amb

dues piscines.

Es proposen quatre tipologies de façanes diferents, basades en l’estil de l’arquitecte local César

Manrique, que destaca per utilitzar les corbes, i per com l’edifici dialoga amb la natura.

Un altre punt a tenir en compte és la materialitat de l’edifici que per llei ha d’integrar-se amb

l’entorn, és a dir, que la seva composició estètica ha de complir que les façanes siguin blanques

o pedra natural, les cobertes siguin planes o inclinades, amb pendents inferiors al 60% i de color

blanc. Les fusteries seran envernissades o pintades en grisos, negres, blancs, o imitant la fusta

(negres o marrons).
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DISSENY MITJANÇANT IMATGES ESTÀTIQUES CONCEPTUALS

Fig 27_ Imatge conceptual  aèria

Fig 28_ Imatge conceptual de la façana nord

Fig 29_ Model amb colors a Blender

Definits els diferents paràmetres del projecte que són necessaris per elaborar el modelatge

tridimensional, utilitzant el programa Blender s’inicia el modelatge. Es pot importar l’arxiu CAD

per tenir de referència i utilitzar-lo per tenir més precisió de modelatge.

Els models conceptuals són una primera aproximació per veure com s’aixeca aquest disseny

realitzat, i serveix per veure una primera volumetria i fer uns canvis inicials que seran més de

geometria dels volums, entendre les diferents cotes de terreny, i visualitzar una primera

configuració de llum i ombra dels volums.

Com que no requereix detall de modelatge, si alguna de les característiques no acaba de fer el

pes, s’utilitza per provar diferents espais als creats i veure com aquests canvis afecten

l’espacialitat, la il·luminació. Un exemple és que va servir per ajustar la relació visual entre els

dos volums, i també com aquests s’acabaven col·locant en el terreny amb pendent juntament

amb les plataformes i les escales. També és vàlid per unes primeres proves de materials amb

colors plans que s’hi aproximin

En el cas de les façanes va ser útil per provar diferents variants a les quatre ja proposades i

visualitzar noves possibilitats, com per exemple enretirar els panells amb corbes, ajustar el seu

diàmetre i col·locació, per tal de donar més o menys intimitat a l’interior i les relacions visuals.

Tot i les diverses utilitats com a eina de disseny el seu límit és que l’usuari que està observant la

imatge requereix referències per entendre l’escala del projecte i imaginar-se com seria trobar-se

en el lloc, i no és un exercici fàcil de realitzar si no es té l’habilitat per comprendre els entorns.
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DISSENY MITJANÇANT IMATGES ESTÀTIQUES REALISTES

Fig 30_ Imatge realista aèria

Fig 31_ Imatge realista aèria façana nord

Fig 32_ Imatge realista interior habitació planta baixa

Les imatges realistes s’acostumen a utilitzar per presentar al client el disseny, perquè el seu

avantatge és la percepció més realista d’un espai o entorn. També és més fàcil vendre al públic

projectes en els quals pot percebre la realitat tridimensional i representant l'espai real en què

s'ubicaran les edificacions.

En el cas dels habitatges que ens ocupa, amb aquestes imatges s’ha pogut treballar la

materialitat del projecte i un inici d’estudi d’il·luminació, ja que el software permet ajustar

diferents franges horàries. A més, en ser un espai més detallat, és útil per transportar-se un

mateix i imaginar-se diferents situacions, i possibles canvis.

D’igual manera que amb les imatges conceptuals, que tenen la seva utilitat com a eina de

disseny, té un límit, i és el mateix: s’ha de tenir l’habilitat de transportar-se en el lloc i recrear-lo

mentalment.

És important posar en relleu que en aquest tipus d’imatges normalment s’ensenya el que més

interessa del projecte, és a dir, se selecciona quina seqüència d’imatges es vol mostrar per tal

que l’edifici destaqui més. Així doncs, hi ha racons i detalls d’aquest que no es podran veure i no

seran del coneixement d’aquells que no han realitzat el modelatge tridimensional.
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DISSENY MITJANÇANT LA REALITAT VIRTUAL

Fig 33_ Comprovació del model amb el dispositiu VR

Fig 34_ Director creatiu immers en VR

Fig 35_ Arquitecte immers en VR

Una vegada el projecte està preparat i optimitzat per a l’experiència de visitar-lo virtualment,

com si fos un joc es clica al Play com als videojocs i comença la immersió. Durant aquest

viatge, amb els controladors del dispositiu l’usuari es pot moure pel projecte i també pot

interactuar amb diferents objectes que prèviament hagin estat programats. Per veure una

demostració de com funciona i de com es veu el projecte fer clic en aquest enllaç: Vídeo

demostració VR.

La visualització del projecte amb aquesta eina permet l’usuari situar-se en el lloc, sense haver

d’imaginar espais, sentint-se totalment immers en l’entorn. Gràcies a aquesta immersió, en el

vídeo de l’enllaç: Vídeo experiència usuari VR, es pot veure com per exemple, el director creatiu

pren coneixement d’una diferència de cota entre edificis de la que anteriorment amb els renders

no se n’havia adonat.

És molt interessant com durant el recorregut utilitzen aquesta eina per prendre noves decisions,

com per exemple, recuperar l’opció d’una façana que amb les imatges estàtiques havien

descartat, o bé decidir baixar l’alçada del mur de coberta. Com també analitzar des de l’exterior i

des de l’interior de l’habitatge cada una de les façanes, destacant punts forts i febles de cada

una, així com la intimitat, llum i connexions visuals que aquestes presenten.

Cal ressaltar que en tots dos casos van comentar que en utilitzar aquesta eina, van poder veure

el projecte des d’un punt de vista que no pot mostrar cap representació bidimensional ni

tridimensional, i se sentien realment dins d’allò que ells havien creat. Un cop finalitzada la

sessió, van interessar-se per repetir l’experiència amb els nous projectes vinents, ja que és una

eina fàcil d’utilitzar i molt útil per entendre les diferents parts que componen un edifici.
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Fig 36_ Selecció de façana segons visualització
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CONCLUSIONS

Amb el desenvolupament d’aquest treball s’ha estudiat i observat el fet que la realitat

virtual no és només una eina que ens transporta en un món virtual on podem viatjar, sinó

que és una eina necessària i que ho serà encara més per dissenyar, consolidar i

transmetre arquitectura.

En aquest treball d’estudi tracto d’evidenciar i exposar, tant amb exemples de referència

com amb un cas d’estudi propi, la importància que pren en un món cada vegada més

visual i virtual, la innovació de l’arquitectura i l’expansió de les seves fronteres.

Els arquitectes tenen a les seves mans la responsabilitat d’estar actualitzats per millorar

les nostres eines de disseny, i així poder estar a l’altura de la societat consolidada amb

un avenç tecnològic constant. D’aquesta manera per així dur a terme projectes que

donarien una millor resposta al que aquesta necessita.

Per una altra banda s’ha posat de manifest la importància en la manera en què es

transmeten les idees. Els arquitectes estan acostumats a treballar amb 2D, perquè la

lectura dels plànols i l’habilitat d’imaginar com aquests es transformen en un espai s’ha

anat educant amb el temps. Així i tot, tant les persones que formen part del sector com

les que no, poden interpretar aquests plànols de diferents formes, per tant una mateixa

idea es pot llegir de moltes maneres en basar-se només en el 2D. Per aquest motiu les

imatges permeten generar una idea més clara, però encara poden haver-hi discordances.

És per això que amb la realitat virtual, tothom veu el que l’arquitecte ha plasmat i es pot

treballar sobre aquest sense cap divergència.

Per tant, la realitat virtual permet ser usada com a eina per reflectir les idees dels

arquitectes, i transmetre-les d’una manera més clara, i a la vegada utilitzar-la per

treballar sobre aquestes idees.

Aquest treball em permet fer un exercici on qüestionar-me com he arribat aquí i com vull

continuar. M'ha donat l'oportunitat de veure i entendre cap a on vull que vagi el meu camí

després de la meva etapa formativa a l'escola, així doncs entenc aquest treball com el

punt de connexió entre el que ja recorregut i l'inici de tot el que hi ha per venir.
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ANNEX A.
ENTREVISTES
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A continuació es mostren uns contactes establerts per fer l’estudi, i les entrevistes realitzades,

contestant a les preguntes amb què se sentien més còmodes. Comentar que es va contactar

amb 20 empreses i professionals més del sector, com per exemple del grup ZHVR,

desenvolupadors de VR a Zaha Hadid Architects, i no s’ha obtingut resposta.

Entrevista a Miguel Albo. Arquitecte, especialista en UE4 i realitat virtual.

M’agradaria saber si vosaltres feu projectes d'arquitectura, o sou una empresa a la qual els

arquitectes contracten per fer 3D i VR.

Els arquitectes contracten els nostres serveis de 3D i VR.

Normalment es treballa en VR o només es presenta la imatge final del projecte? És a dir,

majoritàriament prenen decisions a partir de VR o és només per a "vendre" la imatge final?

Normalment treballem sense VR (nosaltres, els que vam crear el "3D"), però els arquitectes, etc.,

als quals els venem si l'utilitzen com a eina de treball; és a dir, els serveix per prendre decisions

crítiques i fonamentals que sense aquesta haguessin estat impossibles descobrir. Però un cop

està tot clar, el normal és utilitzar la VR com a eina de venda, si. (Encara que no només de servir

per infoarquitectura, com podràs imaginar s'utilitza cada vegada més en tots els camps).

Dius que normalment treballeu sense VR (només el lliureu), per què és més lent, complicat, no

està preparada per modelar directament?

Potser perquè la tecnologia encara està una mica verda. Caldria un equip bastant potent, del

qual en el nostre cas ja es disposa, però també unes ulleres VR que encara no existeixen, perquè

seria necessari treballar durant hores amb elles posades, i les ulleres actuals pesen i causen

fatiga visual i mental en períodes prolongats. A més hi ha el tema de l'espai, que necessitaries

un espai de 3x3, almenys, totalment lliure, per treballar amb certa comoditat.

Quin tipus de projectes feu? És a dir, acostumen a ser pisos, cases unifamiliars, o feu projectes

de gran magnitud com pot ser una escola o hospital?

Solen ser principalment habitatges. O promocions grans d'habitatges "repetitives", o unifamiliars

aïllats de luxe. Sempre projectes en què hi ha més marge de benefici, per poder-se permetre

contractar aquest tipus d'experiències.

Podries explicar el procés que seguiu per fer-ho? És a dir quin és el vostre “workflow”?

Depèn de la col·laboració exacta amb el que ens contracti, però bàsicament: fem o rebrem un

model 3D. L’importem a Unreal. Creem materials realistes. Il·luminació realista. Configurem el

sistema de moviment de l'usuari per l'escena. Afegim "gamificació" com a canvi de materials,

llums, objectes, o interaccions diverses. "Empaquetem" el "videojoc" i el client el pot executar a

casa  o oficina.

Quant de temps t'ha portat aprendre a utilitzar aquesta eina, va ser un aprenentatge a través de

cursos o pel teu compte?

Vaig decidir trencar amb els renders tradicionals i em vaig apuntar a un màster d'un any de

desenvolupament de videojocs amb Unreal, veient el potencial fa uns anys. Després, a força de

seguir practicant / investigant cada durant 3-4 anys fins al dia d'avui.

Teniu contacte amb els clients de l'arquitecte alguna vegada o sempre és a través d'un

arquitecte? O si treballeu per a immobiliàries més que arquitectes.

Normalment el projecte se li dona a l'arquitecte i és ell el que ho mostra com "seu".

Immobiliàries en el nostre cas és menys habitual, però sé que també es fa moltíssim, no sabria

dir-te quin és més predominant en el mercat.

Per què Realitat Virtual i no augmentada o Mixta?

La VR és completament virtual (3D) en tots els sentits. La Mixta barreja espai real amb "visions"

virtuals (3D) sobre aquest espai. En arquitectura no té gaire sentit estar veient el sofà de la teva

oficina barrejat amb elements 3D com un altre sofà o parets que el travessen.

És realment útil per als arquitectes?

Sens dubte. Tot i que els arquitectes vam desenvolupar una bona visió espacial, moltes

vegades, fins que no ho veiem, no apreciem el resultat del qual hem dissenyat. No tinc cap

dubte que aquest és el futur. En uns anys, no hi haurà arquitecte que no faci servir la VR.
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Entrevista a Marta Arteaga. Solucions en Realitat Virtual.

M’agradaria saber si vosaltres feu projectes d'arquitectura, o sou una empresa a la qual els

arquitectes contracten per fer 3D i VR.

Els arquitectes i immobiliàries contracten els nostres serveis de 3D i VR.

Normalment es treballa en VR o només es presenta la imatge final del projecte? És a dir,

majoritàriament prenen decisions a partir de VR o és només per a "vendre" la imatge final?

Per norma general el més demanat és la imatge final. En les grans promocions immobiliàries

són les que acostumen a oferir-n’he als seus clients.

Dius que normalment treballeu sense VR (només el lliureu), per què és més lent, complicat, no

està preparada per modelar directament?

Actualment l’eina no està prou desenvolupada per realitzar aquest tipus de projectes en VR, tant

per les ulleres que són necessàries, com els softwares desenvolupats.

Podries explicar el procés que seguiu per fer-ho? És a dir quin és el vostre “workflow”

Segons el que se sol·licita, seguim diferents procediments, en el cas de voler només un render el

procés és de modelar, fer la il·luminació, texturitzar, el render i la postproducció a mb els

softwares 3dsMax i Vray. En canvi, si és per realitat virtual, en comptes de postproducció es

construeix l’aplicació mitjançant Unity.

Quant de temps t'ha portat aprendre a utilitzar aquesta eina, va ser un aprenentatge a través de

cursos o pel teu compte?

Fa tres anys que faig imatge 3D, iun any i mig que faig VR / AR.

Per què Realitat Virtual i no augmentada o Mixta?

Fem VR i AR. Ambdues estan bé pel mercat immobiliari, de fet, hi ha una empresa que ha fet una

aplicació anomenada ViewTek.

És realment útil per als arquitectes?

El 3D sí, la VR no surt molt rendible per a ells, tret que sigui un habitatge molt luxós, tinguin una

fira on fer mostres i vulguin invertir en publicitat, o tinguin un petit conjunt d'edificis a construir.

Entrevista a Buntai 3D InfoArquitectura. Empresa que realitza Infografies 3D: Modelitzat,

renders i postproducció

M’agradaria saber si vosaltres feu projectes d'arquitectura, o sou una empresa a la qual els

arquitectes contracten per fer 3D i VR.

Som un estudi exclusivament d’infoarquitectura, és a dir, no som arquitectes i no fem projectes

bàsics o execució, però sí que ajudem a estudis d'arquitectura en la seva realització amb suport en

plans, presa de dades, infografies...

Normalment es treballa en VR o només es presenta la imatge final del projecte? És a dir,

majoritàriament prenen decisions a partir de VR o és només per a "vendre" la imatge final?

Depèn de l'estudi d'arquitectura, si és habitual i de confiança, no ens importa fer diverses propostes

per a la seva decisió. En general, et contracten la imatge final.

Podríeu explicar el procés que seguiu per fer-ho? És a dir quin és el vostre “workflow”?

Actualment fem servir Sketchup amb Vray. És el més ràpid per modelar. Lumion en cas de fer petits

vídeos.

El procés de treball depèn de l'objectiu del projecte, no és el mateix una reforma d'un bany que una

promoció de 50 habitatges.

Quant de temps us ha portat aprendre a utilitzar aquesta eina, va ser un aprenentatge a través

de cursos o pel vostre compte?

Hores, hores i més hores, És l'únic aprenentatge. Investigar i provar molt. Els cursos estan bé, però a

manera bàsica i inicial. Les "super infografies" no s'ensenyen en curs.

Per què Realitat Virtual i no augmentada o Mixta?

El fet que la realitat virtual sigui totalment immersiva fa que aquesta eina sigui més adequada que

no pas una superposició de la realitat.

És realment útil per als arquitectes?

Des del punt de vista de l'Arquitecte, és útil en elements decoratius, elecció de materials generals, o

composició de promocions (exemple: xalets adossats, com queden units?). La imatge final

fotorealista no és necessària per a ells, és únicament comercial.
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A arquitectes del sector se’ls ha preguntat si han tingut l’oportunitat d’utilitzar realitat virtual. Les

respostes donades són les següents:

Pere de Santamaria, de Santamaria Arquitectes:

La realitat virtual amb ulleres encara no la fem servir. De moment fem renders i vídeos, són eines

que ens van molt bé per ensenyar als nostres clients les propostes arquitectòniques.

Radu Florea:

No he tingut l’oportunitat d’utilitzar la realitat virtual. Però sí que crec que és cosa del futur i la

tecnologia ara pot usar motors de renderitzat en temps real (similar als videojocs, Unreal Engine) per

explorar completament els projectes arquitectònics abans de construir-los. Des de la meva

experiència també podria ser molt útil per a tornar a comprovar alguns aspectes in situ sense fer

inútils altres visites.

Flavio Borro. Arquitecte i desenvolupador de Realitat Virtual :

No he pogut aplicar al VR a cap projecte només renders o vídeos. Sí vaig aplicar al VR a projectes

per a mi personalment. Per diversos motius no m'encarreguen VR, o els sembla car o no entenen bé

el concepte.

Guillermo Monge. Arquitecte i enginyer industrial

L’he pogut utilitzar, tant per projectes personals com professionals. Tot i que en el que més l’utilitzo

és en l’ensenyament, pel fet que actualment soc professor d’enginyeria industrial, i s’utilitza per

realitzar dissenys, o el funcionament de maquinàries. Recentment hem fet un contracte amb Aràbia

Sauri per un projecte de vàlvules.

Laura Panella.

No l’hem utilitzat. No disposem ni de les eines ni el coneixement ni del temps

Joan de Castellar.

He pogut provar-la personalment i em sembla un gran avenç tecnològic que ajudarà molt en el futur,

ajudarà al fet que tots entenguem millor les diferents parts del projecte i puguem treballar-n’ he més

còmodament.
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ANNEX B.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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Fig 37_ Planta soterranis habitatges
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Fig 38_ Planta baixa habitatges
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Fig 39_ Planta primera habitatges
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Fig 40_ Planta coberta habitatges
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Fig 41_ Alçats i secció, habitatge A
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Fig 42_ Alçats i secció, habitatge B
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Fig 43_ Alçat nord i propostes alçats sud



IMATGES ESTÀTIQUES CONCEPTUALS

Fig 44_ Imatge conceptual façana sud opció 1

Fig 45_ Imatge conceptual façana sud opció 2

Fig 46_ Imatge conceptual façana sud opció 3

Fig 47_ Imatge conceptual façana sud opció 4
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IMATGES ESTÀTIQUES REALISTES

Fig 48_ Imatge realista de la façana sud, opció 1, a Unreal Engine

Fig 49 _ Imatge realista de la façana sud, opció 1, a Unreal Engine

Fig 50_ Imatge realista de la façana sud, opció 2, a Unreal Engine

Fig 51_ Imatge realista de la façana sud, opció 2, a Unreal Engine
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IMATGES ESTÀTIQUES REALISTES

Fig 52_ Imatge realista de la façana sud, opció 3, a Unreal Engine

Fig 53_ Imatge realista de la façana sud, opció 3, a Unreal Engine

Fig 54_ Imatge realista de la façana sud, opció 4, a Unreal Engine

Fig 55_ Imatge realista de la façana sud, opció 4, a Unreal Engine
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ANNEX C.
PROCÉS DE CREACIÓ
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Fig 56_ Model conceptual volumètric dels habitatges, a Blender

Fig 57_ Model 3D habitatges sense les façanes sud, a Blender

Fig 58_ UVMapping del model 3D, a Blender

Configuració imatges estàtiques

Per crear el model tridimensional és necessari importar-se en el software de modelatge els

plànols CAD, de manera que puguem tenir una base per anar aixecant el model. Es realitza un

primer aixecament de volums i plans del terreny, per entendre com funciona cada part i detall, i

es va confeccionant per obtenir més detall. Com que el model s’utilitzarà per realitat virtual,

s’haurà de mesurar prèviament per on l’usurari podrà moure’s, de manera que el modelatge sigui

amb més o menys detall.

Un cop realitzat el modelatge complet es continua amb la preparació per texturitzar el model de

manera que sigui el més realista possible. Per tal que la textura quedi correctament situada i

amb l’escala que li pertoca, és important realitzar el que s’anomena UVMapping, que és el

procés de modelatge 3D de projectar una imatge 2D a la superfície d’un model 3D per a

mapatge de textures. Per tant, per cada objecte creat en 3D s’hi ha de realitzar aquest

desplegat, mitjançant uns talls a les arestes pertinents, de manera que un objecte 3D es

transforma en 2D per aplicar-hi una textura.

També és molt important a fi que el model estigui ben optimitzat, que en una UVMap hi hagi

diferents malles d’objectes, de manera que aquest crea un únic material en l’escena, si no fos

així, cada objecte constitueix un nou material amb les diferents textures, i l’ordinador ha de

treballar més perquè l’escena sigui fluida, i fa que s’alenteixi la visualització en les ulleres.

Fig 59_ Exemple UVMapping d’un cub

41



Fig 60_Importació model a Ue4

Fig 61_Creació de material a Ue4

Fig 62_ Importació d’objectes per agregar realisme

Seguidament es crea a Unreal Engine un nou projecte amb la plantilla de primera persona, que

té els components bàsics per la creació d’una escena. S’importa el model amb els UVMapping

dels diferents components fets.

És important conèixer com funciona la programació d’aquest software, perquè és el que

s’utilitzarà per poder interactuar amb l’escena. Tot es configura a través dels Blueprints, que és

un sistema complet de seqüències de comandaments basat en el concepte d’utilitzar una

interfície basada en nodes per crear elements. Unreal posa a disposició un seguit de

documentació i videotutorials que expliquen com utilitzar-los i fan que una feina com programar

no sigui tan complex com pot semblar.

La creació de materials es componen a través dels blueprints amb les diferents textures de

color, rugositat i reflectivitat, de cada un i es confecciona amb l’escala d’aquests fins a obtenir

el resultat desitjat.

Consecutivament es configuren les llums exteriors, i la imatge de fons. També s’introdueixen els

llums interiors, donant realisme a l'escena, i els reflexos que aquestes produeixen sobre els

diferents materials, en cas que els tinguin, com la fusteria d'alumini o els vidres.

Per agregar realisme a l’escena, se sumen plantes, persones i els objectes necessaris sense

deixar de pensar en l’optimització de l’escena.
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Fig 63_Malla de navegació Ue4

Fig 64_Mode visualització de col·lisions

Fig 65_Mà robòtica

Configuració VR

Per elaborar les imatges realistes s’ha utilitzat el software Unreal Engine, així doncs ja s’ha

importat a la plataforma el model creat en Blender, però ara amb l’ús de la plantilla de realitat

virtual, configurarem l’escena per poder utilitzar les ulleres.

A continuació per cada component es configura la col·lisió d’aquests de manera que no puguem

a travessar-los, i es crea la malla de navegació, que serà per allà on ens podrem moure quan

tinguem el dispositiu VR posat.

A la plantilla que ens proporcionen hi ha una configuració de teletransportació i també

d’interacció, està preparat per configurar objectes per ser agafats. També incorpora una mà

robòtica que és la que simularà les de l’usuari que tingui les ulleres posades.

Posteriorment on vulguem iniciar l’experiència de VR se situa la càmera del jugador, amb els

blueprints de teletransportació configurades, i per provar si els passos anteriors són òptims,

s’activa la visualització de FPS. És important que aquest valor sigui mínim 90, fet que és la

freqüència amb la qual el dispositiu mostrarà les imatges, si fos un valor inferior, la visualització

tindria una lentitud que podria fer marejar aquell que tingui les ulleres posades. Aquest FPS

depenen del que abans es comentava de l’optimització del model, com més polígons i materials

tingui l’escena, més petit es fa el valor dels FPS.

Fig 66_Blueprint teletransportació Ue4
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Fig 67_Caixa de col·lisió de la porta d’entrada

Fig 68_Botó canvi de material

Fig 69_Nodes del botó de canvi de material

Després de comprovar que els passos realitzats anteriorment funcionen correctament, es pot

afegir dos graus més d’interactivitat. El primer serà el d’obertura de les portes al nostre pas, i el

segon el de la possibilitat de canviar de materials els objectes.

En els dos casos s’utilitza les col·lisions, per quan l’usuari virtualment entri aquesta caixa,

s’activi l’opció d’interactuar amb els objectes. I com s’ha comentat anteriorment, es fa ús de les

blueprints per programar la interactivitat d’aquests. Per poder activar el canvi de material de les

façanes sense que s’hagin de tocar, es crea un botó i es posa en un punt on es tingui una bona

visual de les façanes. Així que mentre l’usuari vagi prement el botó, es posarà un nou material

(tants com s’hagin configurat), fins que s’acabin i es tornin a repetir.

Un cop, connectats els diferents nodes necessaris, els diferents components se situen a

l’escena i es torna a realitzar un test perquè tot funcioni correctament. És molt important

tenir-ho tot ben organitzat per tal de no perdre cap configuració.

Cal agrair a Unreal Engine per posar a disposició de tots videotutorials on expliquen algunes de

les parts esmentades anteriorment, i ajuden a arribar a aprendre per arribar als objectius

desitjats.

Fig 70_Nodes del botó de canvi de material
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