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dues dimensions. Aquest tipus de model ens permet respectar la infografia, que ens permet 
aplicar la interactivitat en un sistema de realitat virtual no immersiu.  

Un dels aspectes més importants del projecte va ser reduir la càrrega cognitiva necessària per 
a utilitzar aquest sistema i adaptar el sistema a un model mental simple que pugui ser 
utilitzat per un usuari no informàtic. En el nostre cas ens estem referint, d'una banda, a un 
públic visual, visitants, etc., i el seu ús com un instrument, i per altra banda, als arqueòlegs i 
el seu ús en la investigació.  

El que pretenc amb el meu projecte és donar la continuïtat que es mereix el seu antecessor i 
que fou l’inici de tot aquest moviment d’Els Vilars a la Universitat de Lleida juntament 
amb el Grup Investigació Prehistòrica (GIP).  

 

4.2.2. Treball de camp 

Per tal d’agafar idees de les zones que s’han de reconstruir virtualment el primer que s’ha fet 
es visitar el jaciment d’Els Vilars a Arbeca.  

D’aquesta manera, ens podem fer una idea més exacta de la situació, l’estructura de la ciutat 
dins la muralla, els carrers, la delimitació de les cases, el pou, i els murs que encara es 
conserven o que estan reconstruïts.  

Per tant ja tenim una idea de les dimensions que adquireix el treball a realitzar, i també ens 
permet determinar quines són les zones que poden ser més costoses o amb un nivell de 
treball superior. 

 

 
Fig. 27: Estat actual d’Els Vilars 
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També s’han realitzat fotografies, i observat detingudament les textures i materials de de la 
zona per poder prendre’ls com a referència i imitar-los amb més exactitud en la recreació 
virtual. 

 

4.2.3. Recopilació de materials 

Les fonts del material procedeixen de l’arxiu que té el Grup d’Investigació Prehistòrica 
(GIP) i que ha estat cedit al grup GRHIO, de la Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Lleida, per la realització de diferents projectes en col·laboració. 

El material proporcionat per començar el projecte són uns esbossos realitzats de com podria 
ser la vida en aquell temps. Com eren les seves cases i la seva distribució dins del poblat, les 
eines que utilitzaven tant les de ferro com les d’agricultura, detalls de ceràmica i estris de la 
llar, etc. 

 

  

Fig. 28: Esbós de l’urbanisme del poblat i de com treballen el ferro els ibers 

 

Altrament, amb les fotografies que em realitzat en la visita in situ al jaciment, ens ha permès 
observar i tenir com a referència els materials utilitzats i ens facilita la recerca d’aquests per 
Internet i la seva creació. 

I per finalitzar, la muralla realitzada en 3D del projecte Vilars 2000, cedida pel grup 
GRIHO. 
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4.3.  Planificació de la distribució de l’habitacle 

Quant ja tenim tota la informació i material recopilat em de tenir molt clar quin volem que 
sigui el nostre resultat final. 

En aquest treball el principal inconvenient era decidir com seria l’estructura de la casa i de 
quin tipus seria. Si els habitants es dedicaven a l’agricultura o a la manipulació del ferro, els 
objectes de la casa a reconstruir són diferents.  

També s’ha de situar en l’època corresponent, ja que el pas del temps fa que el poblat 
evolucioni i, aquest canvi, es nota tant en el que tenen al seu abast com amb la seva forma 
de viure, treballar, relacionar-se i defensar-se dels possibles enemics, com ja s’ha explicat 
amb anterioritat, els canvis succeïts en la muralla que envoltava tot el poblat.  

Finalment s’ha decidit que: 

• L’època on s’emmarca és del VII al II abans de la nostra era. 
• En aquest projecte es reconstruirà una casa on l’activitat principal dels seus 

habitants era agrícola, ja que hi ha més elements de detall a modelar i més variats, 
apart, dels objectes de ceràmica, que eren els seus recipients, que formaven part de 
totes les cases d’aquell temps.  

Un cop definida quin tipus de casa i època pertanyent, em de decidir com fer l’estructura a 
partir dels esbossos proporcionats pel Grup d’Investigació Prehistòrica. 

 
Fig. 29: Casa agrícola; edifici compartimentat 
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Aquesta és la casa base d’aquesta reconstrucció, però em afegit un annex, el graner elevat de 
la següent casa, també agrícola. S’ha fet d’aquesta manera per que l’impacte visual sigui més 
entenedor i es tingui una idea més fidedigna de com la gent vivia en aquell temps. 

 

 
Fig. 30: Casa agrícola; graner elevat 

 

La distribució final per cambres ha estat la següent: 

• A la dreta, la primera casa que ens mostra la Fig. 4, que consta de l’entrada, una 
zona comuna (on es menja, dorm, etc.) i el magatzem i/o rebost. 

• I a l’esquerra, amb una porta que comunica la zona comuna de l’entrada amb totes 
les estances de la casa, em annexat el graner elevat. 
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A tot això, s’ha de dir que la part que es veu a darrera és la muralla, com he citat en el 
primer capítol, les cases reposaven sobre la muralla. La reconstrucció d’aquesta és la cedida 
del projecte Vilars 2000. 

 

 
Fig. 31: Estructura reconstruïda de l’habitacle iber 
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CAPÍTOL 5.  RECONSTRUCCIÓ VIRTUAL D’UN 
HABITACLE IBÈRIC 

 

Una imatge o una animació en 3d Studio Max s’obtè a partir d’una escena, la qual és un 
espai virtual on situarem els objectes. 

Un objecte el definim com tot allò que podem seleccionar i manipular d’una escena. Tot el 
que hi ha a l’escena són objectes, incloent les llums i les càmeres. 

En aquest capítol es veurà com des d’una imatge amb 2D i utilitzant les formes bàsiques, 
com una línia, es pot arribar a dissenyar tota una escena més complexa. Passant per la 
il·luminació, l’animació, la reproducció fins arribar a la post-producció, on és aquí que 
veurem el resultat final, en aquest projecte l’habitacle ibèric (VII-II a.n.e.).   

 

5.1.  Modelat d’objectes amb 3D 

Encara que existeixin moltes formes o estils de fer un projecte des de zero, les bases del 
treball amb 3ds Max són clares i universals. No es perd el temps quant, abans de ficar-te a 
modelar, tens clar on vols arribar i has avaluat els camins que ens ofereix el programa. Així, 
ens assegurem que l’elecció de la direcció del projecte és l’òptima i ens evitarem trobar-nos 
en un punt de no retorn o dedicar temps innecessari per culpa d’una elecció errònia de 
l’eina a utilitzar. 

El panell de comandos (Comand Panel) conté sis panells que donen accés a quasi totes les 
funcions del modelatge amb 3ds Max, a més a més d’algunes funcions d’animació, 
jerarquies, visualització i utilitats concretes. 

 
Fig. 32: Panell de comandos 
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5.1.1. Creació d’un atuell 

Els objectes es poden crear a partir de línies dibuixades seguint la imatge en 2D, és com ho 
farem en aquest cas: 

Primerament de tot prenem com a model una de les imatges que tenim cedides per GIP, 
aquestes són de detalls i és a partir d’aquí que modelarem cada un dels objectes. 

 

 
Fig. 33: Esbós Atuell 

 

Un cop escollit l’atuell, procedirem al seu dibuix a través de línies al seu contorn. Per això 
emprarem la Line que és un objecte Shape. 

 

 
Fig. 34: Imatge de perfil d’un atuell creat amb línies 
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Les línies al ser rectes, les hem de dotar amb la forma corbada i ho farem modificant els 
angles dels vèrtex mitjançant la selecció dels vèrtexs. Utilitzem la Beizer Corner per poder 
activar la manipulació dels angles dels vèrtexs. Els manipulem fins que trobem la forma més 
fidedigna possible. 

 

  
 

Fig. 35: Imatges dels vèrtexs, propietats dels vèrtexs i modificació dels angles 

 

Un cop hem finalitzat el dibuix del contorn, aplicarem el modificador Lathe que fa la 
funció de tornejar la línia per donar-li l’aspecte 3D. 

 

 
Fig. 36: Resultat després d’aplicar Lathe 

 

La tapa fem que segueixi el mateix procediment que hem emprat per fer el cos de l’atuell. I 
les nanses utilitzarem en comptes de la Line la forma Arc. Quan hem dibuixat l’arc, li hem 
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de donar volum i ho fem mitjançant les opcions Enable In Render (serveix perquè el resultat 
final es vegi al crear la imatge) i Enable In Viewport (serveix perquè es vegi el resultat al 
visor) dins de Rendering, i dotem a la figura amb el volum desitjat. 

 

 

 

Fig. 37: Creació de la nansa de l’atuell mitjançant un arc 

 

Ja tenim una nansa d’un costat, haurem de duplicar l’objecte seleccionat, per fer-ho hi ha 

una opció que es diu Mirror  (que és l’efecte mirall) que ens duplica la nansa o arc amb 
el volum emprat, al costat contrari i s’ha de desplaçar fins centrar l’objecte al lloc indicat. 

 
Fig. 38: Quadre de diàleg del comando Mirror 
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Imatge final de l’objecte creat, en aquest cas l’atuell amb les nanses i la tapa: 

 
Fig. 39: Imatge atuell acabat 

 

I d’aquesta manera anirem creant un a un cada objecte que hi ha a la imatge següent: 

 
Fig. 40: Esbós detalls de ceràmica 
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5.1.2. Creació parets de la casa 

Quant ja sabem la distribució de la casa, ja comentada en el Capítol 4, en l’apartat 4.3. 
Planificació de la distribució de l’habitacle, procedim a fer-ho amb 3D. 

La idea principal és utilitzar els objectes Box (rectangle) per fer cada una de les parets que 
són les que delimiten el perímetre i les estances de l’habitacle.  

Primer procedim a la creació d’una de les parets: 

Amb l’eina Box, ens situem sobre el visor Front i arrastrem amb el ratolí fins obtenir la 
forma del rectangle desitjat. Com que aquesta serà la nostra paret d’entrada principal a 
l’habitacle, hem de tenir en compte que hi anirà la porta principal i una petita finestra. Per 
això variarem els paràmetres de Lenght Segs i Width Segs (longitut i amplada). 

 

  

Fig. 41: Creació d’un rectangle que simbolitza la paret 

 

Ara el que tenim és una paret perfecta amb uns segments delimitadors exactament idèntic 
els uns als altres, per tant, els hem de modificar per obtenir la forma de la porta i de la 
finestra adequada. Per poder fer-ho utilitzarem el modificador del Edit Poly (editar 
polígons) i seleccionarem els vèrtexs per poder-los moure i donar-los la forma que més ens 
interessa. 
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Fig. 42: Paret utilitzant modificador Edit Poly (modificació de vèrtexs) 

 

Un cop ja tenim distribuïts els segments correctament de la paret d’entrada procedim a 
realitzar la porta i la finestra, que no deixen de ser un forat del rectangle. Seleccionem 
Poligon i marquem les cares oposades que volem com a porta. 

 
Fig. 43: Selecció de les cares per fer una porta 
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Amb l’opció Bridge (pont) uneix les cares creant el forat.  

 
  Fig. 44: Creació del forat de la porta amb l’opció Bridge 

 

Per fer la finestra emprarem el mateix mètode. 

 
Fig. 45: Resultat final dels forats porta i finestra 


