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Fig. 62: Càmera amb el recorregut per la casa (línia verda) i per les seves estances (línia blanca) 

 

Per finalitzar l’única cosa que quedar per fer és animar la càmera, donant-li un punt inicial i 
final, i el propi Max ja calcula els valors intermedis. 

 

5.5.  Representació de l’escena 

L’objectiu últim d’una escena és obtenir imatges fixes o animacions mitjançant la 
representació o renderització. 

 
Fig. 63: Imatge del procés del Render 
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Quan parlem del terme renderitzar ens referim a crear una imatge a partir de la informació 
tridimensional que hem creat. 

Quant representem una escena, el que fa el programa, internament, és calcular que són els 
objectes, l’efecte de les configuracions de materials sobre les superfície, l’efecte 
d’il·luminació i la resta d’efectes aplicats (tots ells avaluats per cada píxel de la imatge 
representada), en el punt de vista establert del visor càmera, perspectiva, etc. Quan 
renderitzem, el representador  converteix la informació de la escena en una disposició 
bidimensional de píxels que són un resultat inicial. El representador funciona en diversos 
passos: un pas de pre-representació que calcula, per exemple, bitmaps de mapes d’ombres, 
un pas de representació i un pas de post-representació que modifica els píxels per crear 
efectes. 

La renderització de diversos fotogrames per una animació complerta, tarda molt temps, fins 
hi tot en màquines ràpides. Cada fotograma és processa individualment. Els materials 
realistes, la projecció d’ombres i altres factors també poden ralentitzar el procés. 

En aquest projecte, utilitzarem el motor de render Mental Ray ja que ens permet simular 
fidedignament les físiques de la llum (llum indirecta, llum ambientació global, refraccions i 
reflexions, etc.). Cal dir també que, depenen dels paràmetres, els càlculs són més ràpids que 
els fets pel motor que renderitza el Max per defecte. 

S’han modificat els paràmetres de Final Gather; Diffuse Bounces que el Max per defecte és 0 
i s’ha variat els valors Rays per FG Point i Interpolate Over Num.FG Points, que ens indiquen 
la precisió dels càlculs, i que s’empren per a il·luminacions d’interior ja que realitza càlculs 
d’estimació d’il·luminació global. És a dir, això ens permet tenir més llum amb menys 
temps de càlcul. 

 
Fig. 64: Paràmetres de càlcul del Final Gather 
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Cal destacar que per poder realitzar una post-producció més acurada, hem de poder 
disposar dels diferents elements que composa la imatge, com són els que es veuen a la 
imatge següent: 

 

 
Fig. 65: Els diferents elements del Render 

 

D’aquesta manera, podrem variar l’efecte que tenen sobre la imatge final amb el programa 
de post-producció. 

 

5.5.1. Costos de representació de l’animació 

Amb les variacions de paràmetres explicats anteriorment s’ha intentat optimitzar els costos 
de temps emprats en la renderització. 

Com s’ha explicat en l’apartat de l’animació, l’ull humà és capaç de percebre 25 imatges per 
segon. En el nostre cas, com que volem fer una animació de durada de dos minuts 
necessitarem 3000 imatges. 
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Si per crear una imatge es tarda aproximadament dos minuts, o més, aleshores es calcula 
que el temps estimat és d’entre uns quatre dies i mig a cinc dies i mig aproximadament, i 
amb la màquina treballant 24 hores diàries. 

Així, queda més patent el fet que aquests costos de càlcul de temps del programa són molt 
elevats, ja que intervé tant el nombre d’elements que composen l’escena, el nombre de cares 
i els vèrtexs totals i l’ús de la il·luminació, i s’han de tenir en compte sempre que es faci un 
projecte d’aquest estil. 

 

5.6. Post-producció 

Aquesta darrera fase consisteix en combinar les imatges que s’han obtingut en el render 
variant les seves propietats; tota aquesta composició d’imatges, ens permet generar una 
animació, obtenint un únic arxiu de vídeo. 

Prèviament hem introduït l’interval d’imatges que desitgem agafar, en el nostre cas 
ajuntarem les imatges de 0 a 3000. 

Aquest muntatge final del vídeo ho farem mitjançant el programa After Effects (explicat en 
el Capítol 3). En la unió de les capes en seqüències llargues, el propi ordenador fa la tasca.  

L’After Effects també ens permet poder agregar efectes com per exemple algun suavitzant, 
afegir o treure brillantor a la imatge i afegir els contrasts que l’usuari desitja. Per finalitzar i 
que tot quedi més armoniós, l’elecció del so és fonamental per acabar de crear l’ambient 
adequat a la presentació als altres usuaris del projecte. 

 
Fig. 66: Interface After Effects 
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS I POSSIBLES 
EXTENCIONS 

 

6.1. Conclusions 

Aquest projecte, és una part d'un projecte global que pretén aconseguir una visita diferent a 
un jaciment arqueològic, una visita més atractiva i diferent que les tradicionals, per això es 
fa ús de la infografia, amb l'objectiu que l'usuari s’involucri en aquest món creat i gràcies a 
aquest paradigma pugui entendre millor com era el jaciment en la seva època. 

Com a conclusió, m'agradaria ressaltar aspectes bàsics que han definit la seva realització. 

El primer és l'aspecte de la construcció, on ha estat necessari adquirir els coneixements per 
poder dominar les eines de disseny i modelatge assistit per ordinador. Com a estudiant de 
l’Enginyeria Tècnica Informàtica, sempre m’ha atret el repte de perfeccionar el meu 
coneixement pràctic de creació i animació en 3D. La motivació principal és que he estat 
autodidàctica, ja que la majoria dels coneixements, que són necessaris per la implementació 
d’aquest projecte, no s’imparteixen en les assignatures de la carrera. 

En l’actualitat, aquestes eines de programari emprades en la realització d’aquest projecte, 
s’utilitzen en els més diversos àmbits de la vida quotidiana, com en les construccions 
virtuals d’esdeveniments històrics, en el disseny industrial, comercial o en el cinema i 
videojocs; per tant només queda dir que des del punt de vista formatiu, el present treball 
m’ha proporcionat una experiència d’allò més valuosa per al meu futur professional.  

El segon és l'aspecte que s'encamina cap a la representació dels resultats, on la qualitat del 
producte final depèn dels coneixements aplicats, les eines utilitzades i la pròpia creativitat. 
El ventall de coneixements pot arribar a ser molt ampli, proveïnt tot allò relacionat amb el 
món audiovisual, utilització de tècniques d'adreça cinematogràfica, aplicació dels principis 
bàsics de l'animació, coneixements de fotografia, il·luminació, so, etc. Per combinar-ho tot, 
finalment, en funció de les exigències del guió i de la pròpia creativitat, obtenim un 
producte audiovisual dirigit a tots els públics.  

El tercer és l’aspecte que el fet d’intervenir en el món de la infografia, col·laborant en la 
creació d’aquesta reproducció virtual amb fins didàctics i de difusió cultural, em satisfà com 
a persona. 

Cal dir que els objectius que es pretenien assolir en un principi, s’han dut a terme. La curta 
durada del vídeo és deguda a la escassetat de temps i al gran cost de temps que requereix el 
còmput dels fotogrames de l’animació. Tot i això, la producció visual ha estat integrada en 
l’exposició i ha passat a ser un mitjà de divulgació cultural molt útil per aquells que vulguin 
aprofundir en el coneixement del jaciment ibèric d’Els Vilars. 
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D’altra banda, cal fer una menció especial, pel que fa a la coexistència i complementació de 
dues rames del saber ben diferenciades com són: la història i la infografia. Tai i com ha 
passat com ha succeït en els projectes històrics virtuals anteriors, ha estat un èxit. L’aplicació 
de la infografia a fins culturals facilita la comprensió ràpida i divertida dels esdeveniments 
passats, s’entén que una imatge permet fer arribar molta més informació que un text en 
menys temps i d’una forma més entretinguda, aconseguint l’estimulació intel·lectual que 
permet que el record sigui més durador. Les reproduccions virtuals, a més a més, tenen la 
facilitat d’atreure l’atenció dels infants (sobretot si el programari permet interactuar), i 
animar-los a comprendre de ben petits, de forma ràpida i jugant.  

Amb aquest projecte, que per mi ha estat una experiència molt positiva a nivell personal 
l’estar destinat a una utilitat pràctica en el món real, pretenc que atregui l’atenció de grans i 
petits i que els permeti un aprenentatge semi-inconscient i durador dels missatges històrics 
que integren les imatges. 

 

6.2. Possibles Extensions 

Com ja s'ha dit amb anterioritat, aquest treball forma part d'un gran projecte que pretén 
cobrir tota la visita turística al jaciment arqueològic d’Els Vilars fent ús tant de la realitat 
virtual com de la realitat augmentada. En el present treball s'ha implementat una de les 
zones, en un futur s'implementaran les altres zones completant així tot el jaciment. 

A partir d'aquest punt es començarà a reflectir l'evolució diacrònica del Vilars. Fruit d'una 
primera experiència, hem presentat els protocols d'un nou projecte on la realitat virtual 
deixa de concebre's com un instrument lúdic-festiu i es presenta com un suport més de la 
investigació. 

En el projecte Diseño e implementación de un prototipo de realidad aumentada adaptativo y 
sensible a la localización realitzat per en Néstor Campos Oset, la implementació la van 
realitzar per visualitzar-la en un TabletPC però els usuaris es queixaven del pes excessiu de 
l'aparell. La mesura que prenia adoptar en un futur seria la subjecció del TabletPC 
mitjançant unes cintes, perquè l'usuari pogués portar-ho penjat i no haver d'aguantar-ho 
tot el temps amb els braços.  
 
Proposo que es realitzi la implementació que ens permeti canviar de dispositiu a l’hora de 
realitzar la visita, fins ara el TabletPC (pesa massa i no incorpora GPS), canviar-ho per un 
dispositiu més petit i manejable com l’iPad el nou llançament que ha tingut la casa Apple. 

Que aquesta implementació estigui incorporat al hardware necessari perquè mentre fas la 
visita al jaciment et detecti la posició automàticament i mostri per pantalla la informació de 
la zona que s’està visitant, sense que l’usuari tingui que anar marcant on està i què vol 
veure. 

Un altre dels aspectes importants que es podrien implementar és un sistema mitjançant el 
qual els arqueòlegs que treballen en les excavacions del lloc, poguessin introduir a una base 
de dades, fotos i dades preses en el moment. 
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Continuant amb el projecte Vilars Virtual s’hauria de realitzar l'aplicació de programari 
amb tots els view points i dades de totes elles per completar tot el recorregut de la visita al 
jaciment. 

Altre fet que m'agradaria ressaltar és podria muntar una granja de render, amb la qual cosa 
el temps de producció del projecte es podria reduir substancialment. La representació en 
xarxa és un fet innovador que podrà aplicar-se a projectes futurs amb conseqüències molt 
rellevants. Una de les conseqüències a destacar és que el temps global de realització del 
projecte es reduirà notablement i a causa d’això els projectes es podran portar a terme amb 
costos inferiors als actuals, sobretot de temps. 
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ANNEX 

 

I. Exterior de l'habitacle 
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II. Entrada de l'habitacle 
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III. Graner elevat de l'habitacle 

 

 

 


