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Aquest Treball Final de Grau consisteix en la programació d'una llibreria capaç de
generar edificis procedurals en 3D. La llibreria està desenvolupada sobre Three.js
per a WebGL.
Per la generació dels edificis s'utilitza un algoritme propi que he creat basant-me en
altres algoritmes similars. Els plans dels pisos són generats recursivament a partir
d'un polígon bàsic que expandeix les seves arestes afegint-hi més polígons que, al
seu torn, també expandeixen les seves arestes amb altres polígons. La fusió de tots
aquests polígons bàsics en genera un de més complex que simula la planta dels
edificis.
Aquesta estructura d'arbre on cada polígon és un node, en permet la manipulació
per aconseguir efectes realistes com que els pisos superiors tinguin formes més
petites que els inferiors, simulant àtics i terrasses.
La llibreria també s'encarrega d'afegir meshs decoratives (balcons, portes,
botigues...) i de crear un atlas de textures per a millorar el rendiment.
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This final degree Project describes the programming of a library able to generate
procedural buildings in 3D. This library is developed on Three.js for WebGL.
An originally designed algorithm based on similar algorithms is used to generate
the buildings. Building plans are produced recursively from a basic polygon that
expands its edges adding more polygons, that at the same time also expand their
edges with other polygons. The union of all these basic polygons creates a complex
shape that simulates the plan form of the buildings.
This tree-like structure, where each polygon acts as a node, allows its manipulation
in order to achieve realistic effects like generating small sized upper levels in
comparison to the lower floors, simulating attics and balconies.
The library also adds decorative meshes (doors, windows, shops…) and creates a
texture atlas to improve performance.

PREFACI

Els darrers anys les aplicacions 3D s'han popularitzat entre el públic en general
gràcies a les noves capacitats de les targetes gràfiques i la capacitat de computació
dels ordinadors en general. Les escenes 3D han traspassat els simuladors i els
videojocs i ara són presents en molts altres programes, bé sigui només com a efectes
visuals o com a elements principal de l'aplicació com, per exemple, els mapes.
També al llarg dels anys la complexitat dels models ha anat en augment a mesura
que s'incrementaven les capacitats dels ordinadors de mostrar gràfics amb aquest
nou nivell de detall. Això, però, comporta uns majors costos de producció que,
malgrat que també s'han beneficiat dels avenços de la tecnologia, segueixen sent
considerablement alts.
És per aquest motiu que és tant interessant un programa capaç de generar models
3D aleatoris però amb coherència, tal com si els hagués modelat un dissenyador.
En aquest treball presento un algoritme capaç de generar geometries d'edificis de
manera que es mantingui la consistència del disseny alhora que generi edificis
diferents.
Ja existeixen propostes sobre el tema d'altres autors, ara bé, mentre moltes se
centren en la creació de ciutats senceres proceduralment i demanen un input en
forma de regles o bé la supervisió de l'usuari per comprovar que els models
generats són coherents, la meva està únicament destinada a la construcció dels
edificis i no exigeix cap intervenció de l'usuari.
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ

1.1. CONTEXT
En els darrers anys les tecnologies web han evolucionat d'una manera espectacular,
sobretot gràcies a la incorporació de l'HTML5 i les CSS3 que ha permès fer les
pàgines web més interactives i visualment més atractives sense la necessitat de cap
tecnologia externa al navegador, com el Flash o el Java.
Entre els canvis més destacables hi trobem la reproducció de so i àudio de manera
nativa, nous elements semàntics per marcar el contingut, possibilitat d'aplicar
diferents estils depenent de les característiques del navegador de l'usuari, etc. però
en concret, el que a nosaltres ens interessa és la nova etiqueta <canvas> i, en
particular, la WebGL.
També cal destacar la millora en la velocitat de l'execució de codi JavaScript, que
permet executar aplicacions cada cop més complexes només a través del
navegador.

1.1.1. TECNOLOGIA
1.1.1.1. HTML5
L'HTML és un llenguatge de marcatge utilitzat sobretot en pàgines web que permet
que els navegadors mostrin visualment el contingut als usuaris alhora que fa,
aquest contingut, accessible per a les màquines com els robots dels motors de cerca
o els lectors de pantalla.
La primera guia de l'HTML es va escriure l'any 1991 sota el nom HTML Tags, per
Tim Berners-Lee, el que es considera el creador de l'HTML. No obstant, la primera
especificació oficial no va arribar fins a mitjans 1993 i no va ser fins el 1995 amb
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l'HTML 2.0 que es va considerar una especificació estàndard que els navegadors
havien de seguir.
El desembre de l'any 1997 es va publicar l'especificació de l'HTML 4.0 com a
recomanació del W3C. No va ser fins l'any 2008 que es va publicar el primer
esborrany de l'HTML5 i fins el desembre de 2012 que va passar a ser considerada
candidata a recomanació del W3C. S'espera que l'any 2014 l'HTML5 sigui
oficialment una recomanació, l'estat de major consens al qual es pot arribar.
Queda clar, doncs, que la vida de l'HTML5 és encara curta i està tot just en un estat
molt prematur. No obstant, un accés global a Internet i les polítiques de llançaments
dels navegadors més populars que actualitzen les seves versions cada pocs mesos o,
fins i tot, setmanes, han fet que la implementació de l'HTML5 estigui sent molt
ràpida.

1.1.1.2. JavaScript
JavaScript és un llenguatge de programació creat per Netscape i integrat a tots els
navegadors web populars, sovint s'utilitza per permetre la interacció de l'usuari
amb les pàgines web, tanmateix, cada cop el seu ús va destinat a fer aplicacions més
complexes.
Destaca per ser un llenguatge de programació de molt alt nivell i poc centrat en
garantir un bon rendiment i ús de la memòria. Així, mentre en altres llenguatges
com C en definir una variable s'ha d'especificar el seu tipus, en JavaScript no cal,
fent que sigui el motor d'interpretació l'encarregat de decidir-ho i de fer els canvis
de tipus quan sigui necessari.
Tanmateix, els motors d'interpretació de JavaScript dels navegadors més populars
com el V8 del Google Chrome o l'IonMonkey del Firefox han millorat dràsticament
el rendiment els darrers anys. La feina que fan aquests motors d'interpretació o
compiladors és interpretar el codi JavaScript i compilar-lo a llenguatge màquina
aplicant les millores d'optimització que siguin oportunes per permetre'n la màxima
velocitat, igual que un compilador de qualsevol altre llenguatge.
Aquest funcionament té la conseqüència que l'execució d'un programa de
JavaScript consta de dues fases: el temps que tarda en compilar-se el codi i el temps
12
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que tarda en executar-se. Les aplicacions creades en altres llenguatges, sovint es
distribueixen directament compilades. Això provoca que les aplicacions escrites en
JavaScript sempre tinguin un rendiment lleugerament inferior.

1.1.1.3. WebGL
La WebGL és una llibreria que té per objectiu portar els gràfics 3D als navegadors
web. Amb una sintaxi molt similar a la de l'OpenGL (la llibreria més popular de
gràfics 3D) s'ha popularitzat ràpidament i les darreres versions de tots els
navegadors més populars excepte l'Internet Explorer hi són compatibles.
A diferència de l'HTML, les especificacions de la WebGL no són decidides pel W3C,
sinó pel Khronos Grup, una organització sense ànim de lucre encarregada també de
l'OpenGL i formada per membres de les principals companyies i organitzacions de
la informàtica com Apple, Google, Intel o Sony, per mencionar-ne alguns.
La programació en WebGL, igual que OpenGL, és de baix nivell per permetre una
comunicació més directa amb la GPU.

1.1.1.4. Three.js
Three.js és una llibreria lliure escrita en JavaScript destinada a crear una API
orientada a objectes sobre les especificacions de la WebGL.
Three.js porta algunes classes bàsiques que permeten, entre altres, crear una
escena, una càmera, geometries, textures... i algunes “extres” creades a partir de les
bàsiques i que automatitzen processos relativament usuals, com crear la geometria
d'una esfera, text, corbes...
Three.js és una llibreria molt nova i en constant evolució. Malgrat tenir uns escassos
tres anys de vida, ja té un èxit notable i és la llibreria sobre WebGL més popular,
d'acord amb les dades de Github de mitjans de maig del 2013, com es pot veure a la
Taula 1.
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Stars

Forks

Three.js

11377

2245

PhiloGL

469

72

GLGE

308

63

SceneJS

212

30

WebGLU

146

16

C3DL

44

18

Taula 1: Stars i forks dels diferents projectes de llibreries sobre WebGL al Github a
data del 17 de maig de 2013

1.1.2. MODELATGE PROCEDURAL
La creació de models 3D acostuma a ser una tasca molt laboriosa i que requereix
moltes hores de feina humana per part d'artistes i especialistes en aquesta tècnica.
Per aquest motiu la creació d'algoritmes capaços de generar models 3D sense la
intervenció de cap humà té tanta importància.
A part d'abaratir els costos de producció, te l'avantatge que el contingut procedural
acostuma a estar més comprimit que el contingut en si. Així, un conjunt de regles
que ocupen poc espai, generen models molt més grans. Això es coneix amb el nom
de data amplification.
Entenem com a model generat proceduralment aquell que ha estat creat per un
algoritme en lloc d'haver-ho estat per un humà; això pot incloure tant geometries
3D com textures.

1.1.2.1. Tècniques
Hi ha diverses tècniques per a generar continguts procedurals, comentaré dues de
les més importants.
Fractals

Els fractals van ser introduïts per Benoit Mandelbrot el 1975 i deuen el seu nom a la
paraula fractus (trencat en llatí). Són algoritmes matemàtics autocontinguts que
defineixen una forma, de manera que poden generar un model d'infinita resolució.
Permeten reproduir elements de la natura que d'altra banda serien extremadament
complexes, com les onades, certes plantes o els flocs de neu, però requereixen un alt
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nivell d'autosimilitud del model, cosa que no es compleix amb els edifics.
L-Systems

Els L-Systems, són també coneguts com sistemes Lindenmayer en motiu del nom del
seu autor, Aristid Lindenmayer, un biòleg hongarès que el 1968 va presentar un
sistema per descriure les cèl·lules de les plantes. Aquest model es va anar estenent
per descriure models més complexes com arbres o plantes.
Els L-Systems són un cas concret de les gramàtiques formals, és a dir, un alfabet de
símbols i un conjunt de regles que converteixen aquests símbols en altres símbols.
Cada símbol pot ser terminal o no.
Intuïtivament, el concepte consisteix en, a partir d'un model simple, modelar un
objecte complex substituint recursivament elements de la seva forma. A la Figura 1
es pot apreciar la silueta d'un arbre creada amb L-Systems.

Figura 1: Arbre generat amb la següent gramàtica [Ochoa 1998]:
w: F
p: F -> F[-F]F[+F][F]

Els L-Systems també poden ser usats per a generar fractals.
Hi ha algunes implementacions de generació d'edificis procedurals utilitzant
L-Systems, com veurem a l'apartat «Antecedents», no obstant en general els
L-Systems ofereixen millors resultats en formes que es poden expandir
indefinidament com plantes o mapes de carreteres, però no com les formes dels
edificis, que tenen limitacions d'espai.
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1.1.2.2. Models procedurals en aplicacions
Algunes aplicacions tant populars com el videojoc Minecraft [Persson 2011] fan ús
de contingut generat proceduralment, ara bé, cal distingir-ne dos tipus: els que es
generen en temps real (on the fly) o els que es generen abans de l'execució.
Sovint la tècnica utilitzada és la segona, això permet revisar que tots els entorns
generats per l'ordinador s'han creat correctament, alhora que estalvia que l'usuari
hagi d'esperar a la generació del contingut procedural, ja que aquest ja ve “generat”
de fàbrica. Aquesta tècnica també garanteix que tots els usuaris utilitzaran el
mateix entorn. Ara bé, requereix emmagatzemar totes les meshs, per tant, guanyem
en velocitat de càlcul però hi perdem en la memòria necessària.

1.2. MOTIVACIÓ
La creació d'entorns urbans és una tasca laboriosa però alhora molt comuna en les
aplicacions gràfiques. L'entorn urbà ha d'estar basat en referents reals, però fer una
representació amb un alt nivell de detall d'una ciutat sencera, encara que sigui
fictícia, és una tasca que requereix una alta inversió. Per posar un exemple,
comptant només els models urbans de la pel·lícula Superman Returns, van caldre
fins a 15 anys de feina humana per a completar-los [Farley 2009].
La solució és crear un programa intel·ligent que pugui modelar un nombre il·limitat
d'edificis diferents però amb sentit. En concret, la solució donada per molts autors
és la creació d'edificis procedurals.
Generar els edificis proceduralment també representa un estalvi en la quantitat de
dades que es requereixen per recrear la ciutat. Si amb un entorn urbà creat
“manualment” el client ha de rebre la representació de tota la ciutat, amb un entorn
creat proceduralment, només cal enviar-li unes regles perquè sigui el propi client el
qui pugui representar la ciutat en local. Això és molt interessant en les aplicacions
web, ja que podem estalviar l'enviament d'una gran quantitat de dades. És per
aquest motiu que els primers videojocs, que tenien limitacions d'espai molt severes,
utilitzaven molt sovint mapes procedurals, a diferència de la majoria dels videojocs
més actuals, com el GTA, que contenen mapes gegants creats sense cap algoritme.
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En aquest sentit, la diferència entre enviar una mesh de centenars o milers d'edificis
entre enviar unes poques meshs de diferents elements i després un conjunt de
regles de com utilitzar aquests elements per crear edificis, pot suposar diversos
segons o fins i tot minuts de diferència en el temps que triga a carregar una
aplicació.

1.3. ANTECEDENTS
La generació d'edificis procedurals i, sobretot, de ciutats procedurals és un tema del
qual se n'han publicat diversos articles, algoritmes i papers. Després de llegir-ne
diversos he escollit els més interessants d'autors diferents i que més m'han influït
en el disseny del meu algoritme.

1.3.1. L-SYSTEMS
Els L-systems sovint són utilitzats per a
representar elements naturals virtuals,
sobretot plantes i arbres com hem vist
anteriorment, ara bé, Yoav I H Parish i
Pascal Müller [2001] van anar un pas
més enllà i el van aplicar a la
generació de ciutats; no només en el

Figura 2: Ciutat procedural generada pel
programa CityEngine

disseny dels edificis sinó també en el posicionament dels carrers, se'n pot veure un
resultat a la Figura 2.
En el nostre cas, el que ens interessa és
el procés de la generació d'edificis
procedurals, que consisteix en aplicar
un conjunt de regles donada una
entrada de l'alfabet i que poden donar
peu

a

diverses

accions

Figura 3: Edifici generat proceduralment després
d'aplicar-li entre una i cinc iteracions

com

translacions, rotacions, extrusions, bifurcacions, terminacions i l'ús d'elements
geomètrics (antenes, teulades...).
Les regles es comencen a aplicar sobre la bounding box de l'edifici, això permet
17

Albert Juhé Lluveras

especificar el grau de detall que es vol per a l'edifici. A la Figura 3 es poden apreciar
els cinc primers passos de generació d'un edifici.
Les textures se situen a partir d'una graella que en determina
les posicions. Qualsevol element de la graella pot modificar-la,
de manera que, per exemple i com mostra la Figura 4, no hi
hagi finestres al costat d'una porta o que les finestres a la
mateixa columna que una porta tinguin una forma diferent,
com es pot veure a la imatge de la dreta.

1.3.2. CONSTRUCCIÓ BASADA EN

Figura 4: Exemple de
textura creada a
partir d'una
quadrícula

POLÍGONS
Greuter et al. [2003] van presentar a la
conferència Graphite un algoritme per
representar ciutats pseudoinfinites, com
la mostrada a la Figura 5.
A continuació analitzaré la part del seu
projecte on expliquen la generació dels

Figura 5: Ciutat virtual creada amb l'algoritme
de Greuter et al.

edificis de manera procedural. No faré esment als algoritmes relacionats amb la
generació de la ciutat en sí perquè escapen de l'objectiu del meu projecte.
El seu disseny està destinat a crear edificis de l'estil d'oficina. Aquests tenen la
particularitat d'estar formats per grans parets completament planes amb grans
finestres.
El procés per a generar els edificis és el següent: es comença decidint aleatòriament
l'alçada de l'edifici. Des d'aquesta alçada, es comença a construir l'edifici cap a baix.
Al primer pas, s'extrueix un polígon a l'atzar una alçada aleatòria, un cop fet això,
s'afegeix un nou polígon a la forma de la planta de manera que el centre del nou
polígon quedi sobre un dels vèrtexs del polígon anterior amb una rotació aleatòria.
Un cop es tenen els dos polígons, s'extrueix la nova forma una altra alçada
aleatòria. El procés es repeteix fins arribar al terra com es pot veure a la Figura 6.
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Figura 6: Explicació gràfica de l'algoritme de Greuter et al.

Una tècnica utilitzada és, a la primera iteració, extruir una petita alçada la forma
original i no afegir cap polígon sinó només incrementar la mida. Després, en
aplicar-li una textura diferent, fa un efecte simulant els sostres, com es pot veure a
la Figura 5.
La resta de parets, les dibuixa repetint la textura d'una finestra en els dos eixos,
aprofitant que els edificis d'oficines acostumen a ser molt regulars.

1.3.3. CGA SHAPE
Wonka et al. [2003, 2006] van presentar
un nou mètode per generar edificis
procedurals

basat

en

alguns

dels

algoritmes anteriors però afegint-hi
algunes

característiques

per

a

millorar-ne el realisme (vegeu la Figura
7).
La seva proposta és generar els edificis
utilitzant una gramàtica geomètrica
anomenada

Computer

Graphics

Figura 7: Exemple de quatre edificis generats amb
la CGA Shape proposada per Wonka et al.

Architecture Shape semblant als L-systems però on les regles s'originen a partir de
formes i donen lloc a altres formes.
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Les regles de la CGA Shape són creades per l'usuari i poden desenvolupar diverses
tasques com redimensionar, rotar o moure la geometria; afegir nous elements; o ser
estats terminals. Cada regla pot portar associada una o diverses condicions que han
de validar per poder-se executar i alhora tenir una certa probabilitat, que es tindrà
en compte en el cas que hi hagi més d'una regla possible.
A més, algunes regles especials permeten fer repeticions, divisions o crear formes
de menys dimensions (per exemple, per modificar les cares de la geometria).
La seva principal diferència amb els
algoritmes

que

he

comentat

anteriorment és que utilitza un mateix
sistema

de

regles

per

a

generar

modificacions de la geometria (3D), de
les parets (2D), dels elements decoratius
Figura 8: Wonka et al. van recrear la ciutat
romana de Pompeia utilitzant CGA Shape amb un
total de 190 regles i 36 objectes terminals

i de les textures.
Com que és l'usuari qui escriu les

regles, es pot aconseguir qualsevol tipus d'edifici que es desitgi, així hi ha exemples
d'aquesta tècnica que generen edificis d'oficines, residencials, jardins i fins i tot
edificis històrics simulant la ciutat de Pompeia (vegeu Figura 8).

1.3.4. TEXTURES PER A SIMULAR GEOMETRIA
George Kelly i Hugh Mc Cabe [2007,
2008] van proposar un nou sistema de
generació de ciutats procedurals, el
resultat del qual es pot veure a la Figura
9. El seu projecte destaca per centrar-se
en millorar l'aparença del resultat a
partir

d'aplicar

diverses

tècniques

aplicades a les textures més que en
crear geometries complexes.

Figura 9: Captura de pantalla d'un carrer generat
per Kelly i Mc Cabe.

Les geometries dels edificis es generen extruïnt la forma del terra, això genera una
estructura molt bàsica, però l'algoritme està pensat per ser estès a través d'un altre
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algoritme de generació d'edificis procedurals.
No obstant, el resultat obtingut és
millorat aplicant diverses tècniques per
a simular geometria inexistent. La
Figura 10: Tres cubs després d'aplicar-hi normal
mapping, parallax mapping i relief mapping a
cada un respectivament

primera és el normal mapping, que
consisteix en modificar les normals de
la geometria de manera que se simulin

irregularitats que realment no hi són presents.
La segona és el parallax mapping i es tracta de desplaçar les coordenades de textura
depenent de la posició de la càmera per a simular més profunditat de la que hi ha.
La tercera i més complexa és el relief
mapping, que consisteix en manipular els
trossos de la textura que es veuen a
partir del raytrace des de la càmera. Per
això és necessari saber la suposada

Figura 11: El refielf mapping necessita dues
textures extre

profunditat dels elements de la textura per poder calcular quines parts han de ser
visibles a la càmera i quines no.
Les tres es poden observar a la Figura 10, la Figura 11 mostra el conjunt de textures
necessari per aplicar relief mapping.

1.3.5. CREACIÓ DE L'EXTERIOR A PARTIR DE L'INTERIOR
Hi ha diversos algoritmes que
tracten

de

procedural

la
de

generació
plantes

de

l'interior dels edificis [Marson
et al. 2010]. A partir de la
generació

de l'interior

dels

pisos se'n pot calcular la forma

Figura 12: Exterior d'un edifici creat a partir de la unió de les
habitacions de l'interior [Martin 2006]

exterior que tindrien, com l'algoritme proposat per Martin [2006], consistent en
crear un arbre en què cada node representa una habitació i el node arrel és
l'habitació que té la porta de sortida de la casa. Els fills d'un node són aquelles
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habitacions que estan comunicades per una porta amb l'habitació del node pare.
Els nodes de les habitacions públiques són els únics que poden heretar de la porta,
els nodes de les habitacions privades han d'heretar d'habitacions públiques. A
partir d'aquest arbre de nodes, es dibuixen les habitacions a la planta començant
amb l'habitació de mida 0 i expandint-la a mida que la pressió per engrandir-la
sigui major que la pressió des de fora per empetitir-la. Això permet que les parets
s'expandeixin i, en tocar la paret de l'habitació veïna, aturar-se el seu creixement
depenent de quina té prioritat. A la Figura 12 es pot veure un exemple d'un edifici
creat seguint aquesta tècnica.
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CAPÍTOL 2. ANÀLISI

2.1. REQUERIMENTS FUNCIONALS
2.1.1. ALEATORIETAT
L'algoritme ha de poder crear edificis aleatoris i, si és possible, tant diferents l'un de
l'altre com la consistència ho permeti. Per tant, ha de ser responsable d'aplicar
valors aleatoris a tots aquells paràmetres que no vinguin donats per l'usuari.
D'aquesta manera, no només s'han de generar xifres aleatòries per als paràmetres
numèrics: mida, alçada de l'edifici i dels pisos, separació de les finestres... sinó
també de valors booleans com el tipus de repetició de les finestres o la seva
agrupació i d'altres valors com les textures o les meshs a utilitzar en cada pis.
L'aleatorietat de l'algoritme no acaba aquí, la forma de l'edifici també ha de ser
aleatòria i s'ha de calcular de manera dinàmica d'acord amb els paràmetres rebuts
(mida de la base, amplada màxima i mínima de les ales dels edificis...).
També pel que fa als pisos, no cal que tots tinguin la mateixa mida i la mateixa
forma, això ens permetrà simular terrasses i terrats alhora que donarà un efecte de
major complexitat als edificis generats.

2.1.2. CONSISTÈNCIA
L'aleatorietat ha d'anar acompanyada de la consistència, és a dir, els edificis
generats aleatòriament han de tenir sentit. Així, algunes restriccions que cal tenir
en compte són que les parets no es creuïn entre elles quan es genera la forma
procedural del terra o que les finestres no xoquin.
El nostre disseny també imposarà que els pisos superiors mai siguin més grans que
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els inferiors. Malgrat que això sí que es pot veure a la realitat en alguns edificis
moderns (vegeu Figura 13), on hi ha plantes superiors que “suren” a l'aire només
subjectades per una part, el nostre algoritme no ho permetrà perquè és quelcom
molt poc comú.

Figura 13: D'esquerra a dreta: Seu de Gas Natural a la Barcelona (Wikimedia Commons | Domini
públic), Hotel ME Barcelona al Fòrum (Wikimedia Commons | Domini públic) i Edifici Disseny HUB
Barcelona a la Plaça de les Glòries (Wikimedia Commons, Kippelboy | CC by-sa). Aquests tres edificis
serien impossibles de recrear amb el nostre disseny, ja que no permet que els pisos superiors
s'extenguin més enllà que els inferiors.

Per últim, el nostre disseny exigirà que cada tros d'edifici tingui una amplada
mínima i una amplada màxima. Amb això evitarem que quedin edificis o parts de
l'edifici excessivament estretes on seria impossible que hi visqués algú. Tampoc
volem estructures excessivament amples, on, si es tractés d'un bloc de pisos,
quedarien pisos sense accés al carrer.

2.2. REQUERIMENTS NO FUNCIONALS
2.2.1. RENDIMENT
L'objectiu serà optimitzar el rendiment un cop els edificis estan generats, és a dir,
que es generin meshs poc pesades, encara que això ens faci perdre temps durant la
creació.
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En aquest sentit, cada edifici generat estarà format per una única mesh i només tres
textures. Per tant, per un costat, la llibreria s'encarregarà internament de fusionar
totes les geometries de l'edifici (els diferents pisos, el sostre, els elements
decoratius...).
Per l'altre costat, la llibreria crearà una textura que contindrà totes les textures
utilitzades en els elements decoratius. Això ho aconseguirem creant un atles de
textures dinàmic encarregat de redimensionar i posicionar totes les textures una al
costat de l'altra i després modificar les coordenades de textura de les mesh perquè
cada vèrtex apunti a la part que li toca.
Exclourem les textures de les parets i el sostre d'aquest procés per poder-ne utilitzar
la tielabilitat. Això comporta tenir carregades tres textures per separat, però ens
farà la geometria molt més simple, ja que podrem crear parets molt grans i repetir
la textura horitzontal o verticalment segons convingui.

2.2.2. PORTABILITAT
Un altre requeriment de la llibreria és que sigui portable i fàcilment utilitzable en
un projecte independent. En aquest sentit, la llibreria només requerirà que s'executi
alhora que s'inclou la llibreria Three.js.
Així, qualsevol projecte que ja utilitzés aquesta llibreria podria incloure la nostra i
amb la senzilla ordre new Building() seria capaç de crear un edifici.
Per aconseguir edificis visualment atractius haurem d'utilitzar textures i models 3D.
Aquests aniran a les carpetes textures i models incloses amb la llibreria, però
l'usuari les podrà modificar modificant-ne els fitxers i després actualitzant les rutes
al codi amb els nous noms.

2.2.3. EXTENSIBILITAT
La llibreria comptarà amb uns valors per defecte, models i textures per crear
edificis de l'estil soviètic o, per buscar un exemple més proper, els blocs d'edificis
residencials de les ciutats perifèriques de Barcelona com els de la Figura 14.

25

Albert Juhé Lluveras

No obstant, l'objectiu és que es puguin
crear edificis de qualsevol tipus, així,
modificant els models i les textures, es
podrien crear edificis d'oficines, estils
arquitectònics diferents, etc.
Modificant el codi, a més, es podrien
afegir

teulades

i/o

jardins

simular cases unifamiliars.
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Figura 14: Blocs de pisos al barri de Bellvitge de
l'Hospitalet de Llobregat (Wikimedia Commons,
Yearofthedragon | CC by-sa)
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CAPÍTOL 3. DISSENY

Al capítol «Antecedents» hem vist diversos algoritmes que permeten generar
edificis procedurals realistes. A partir d'algunes idees extretes d'aquells projectes he
elaborat un procediment propi que genera resultats realistes alhora que es pot
apreciar una clara aleatorietat entre els diferents resultats que proporciona.

3.1. PLANTA DE L'EDIFICI
El meu disseny consisteix en elaborar la
forma dels edificis a partir d'un arbre
de polígons que podrà ser interpretat
per a generar les plantes, a la Figura 15
se'n pot veure un exemple.
L'arbre tindrà una profunditat màxima
de sis nivells, per garantir que no es
generen

formes

d'edifici

més

complexes del que seria realista, per a
cada nivell de profunditat és menys
probable que es generin polígons fills.
Per tant, l'algoritme prioritzarà els

Figura 15: Exemple d'un arbre de polígons.

edificis senzills respecte els complexos i, en molts casos, retornarà només edificis
rectangulars o edificis que són la unió de dos rectangles.
Cada polígon tindrà informació relativa a la seva forma, mida, posició i rotació, així
com un punter cap als seus fills.
A la Figura 16 hi ha un exemple d'un arbre de polígons i l'edifici que genera.
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Figura 16: Exemple d'un edifici generat pel conjunt de regles superior
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3.1.1. GENERACIÓ DE L'ARBRE DE POLÍGONS
A continuació explicaré com el meu disseny
genera els fills i com dibuixa aquests polígons
per a generar una superfície consistent.
El procés comença a partir d'un polígon
aleatori, que bé pot ser un quadrat o bé un
triangle

(modificacions

del

codi

podrien

permetre un ventall més ampli de polígons, a
la meva implementació ho he fet amb aquests
dos ja que són els més simples i més comuns a
la realitat).
Els polígons els dibuixem sempre en sentit

Figura 17: Vèrtexs d'un quadrat ordenats
en sentit horari començant pel de baix a
l'esquerra

horari començant pel vèrtex de més a baix i a l'esquerra com es mostra a la Figura
17. Això tenint en compte que l'eix horitzontal creix cap a la dreta i l'eix vertical
creix cap amunt amb rotació 0º. Dibuixem els polígons sempre sobre l'eix de les
abscisses, és a dir, tots els vèrtexs tindran una Y positiva; si convé, després ja
afegirem les translacions necessàries per centrar-lo.
A continuació, l'algoritme recorre totes les cares del polígon i hi afegeix polígons
fills. En cas que la rotació sigui diferent de zero, l'ordre dels vèrtexs serà igual que
abans però rotant també els eixos. Per tant, un quadrat rotat 180º tindria com a
primer vèrtex el de dalt a la dreta.
Aquesta norma ens permet, després, poder
introduir polígons fills a cada cara sense
haver de reordenar-los, ja que tots vénen
ordenats en el mateix sentit, com es demostra
a la Figura 18.
D'aquesta manera crearem un array amb els
vèrtexs de la forma de la planta de l'edifici
inserint el primer vèrtex del polígon pare,
llavors, tots els vèrtexs dels polígons fills

Figura 18: Vèrtexs ordenats d'un quadrat i
un quadrat fill a la primera cara
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generats a la primera cara del polígon pare, llavors el segon vèrtex del polígon pare,
a continuació els vèrtexs dels fills de la segona cara, etc. i així fins a arribar a
l'última cara. Vegi's també, que això és un procés recursiu, és a dir, els fills poden
alhora ser pares d'uns fills a més profunditat.
Un cop tinguem l'array de vèrtexs, només ens caldrà unir-los i, com que estaven per
ordre, no tindrem, a priori, encreuaments de parets.
A la Figura 19 es pot veure una representació gràfica del procés.

Figura 19: (1) Comencem amb un polígon bàsic, en aquest cas un quadrat. (2) Recorrem totes
les seves cares i aleatòriament hi afegim polígons fills. Aquí afegim un quadrat a la primera
cara. (3) Fem amb el mateix procés amb els polígons fills. En aquest cas, afegim un quadrat a
la tercera cara del polígon fill. (4) Finalment unim tots els vèrtexs, de manera que ens quedarà
delimitada la planta de l'edifici.
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En els dibuixos anteriors ja hem introduït un element important de l'algoritme, i és
que mentre el polígon de l'arrel de l'arbre pot tenir fills a totes les seves cares, els
polígons dels altres nodes, no en poden tenir a la seva última cara, ja que aquesta
està en contacte amb l'antecessor.
La mida del fill vindrà determinada per un valor aleatori dins l'espai disponible.
L'espai disponible és el total de la llargada de la cara entre el número de fills
d'aquella cara (en seccions posteriors explicaré els casos en què es dibuixa més d'un
fill).
Per a situar correctament els fills, primer de tot, calculem el punt mig entre els dos
vèrtexs de la cara. Allò serà el punt a partir d'on construirem el polígon fill. Per
apropar o allunyar el polígon fill a un dels dos vèrtexs, només caldrà ponderar els
valors donant més pes a un vèrtex o un altre.
Pel que fa a la rotació,
calculem l'angle de la paret
amb

l'eix

horitzontal

i

vertical. Realment el que ens
interessa és només l'angle
amb l'eix horitzontal, ja que
les geometries (quadrat i
triangle)

les

tenim

emmagatzemades alineades
a

l'horitzontal;

però

necessitem el vertical per

Figura 20: Demostració de la rotació que hem d'aplicar segons
el quadrant on ens trobem. Els angles van en sentit horari.

calcular a quin quadrant estem. Així, si estem al tercer o quart quadrant l'angle de
rotació no serà l'angle amb l'eix horitzontal sinó 180º menys el valor de l'angle amb
l'eix X.
El polígon fill se situarà correctament a partir dels valors de posició i rotació
subministrats pel seu pare. Aplicar la translació als vèrtexs és tant senzill com
sumar la posició on els volem col·locar a les X i Y de cada vèrtex. Per a aplicar la
rotació, calcularem el sinus i el cosinus de l'angle i aplicarem la següent fórmula:
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x '=x∗sin (α )+ y∗cos (α )
y ' =x∗cos( α)+ y∗sin(α )
Fins aquí he explicat l'estructura bàsica de l'algoritme, ara bé, aquest algoritme, a
part de generar formes poc realistes, pot ocasionar errors. A les següents seccions
aprofundiré a les solucions que he aplicat a aquests problemes.

3.1.2. POSICIÓ DELS FILLS SOBRE LA CARA
En l'exemple anterior hem vist que tots els fills els situàvem al punt mig de les
cares. Això és, evidentment, un comportament molt lluny del real, a la realitat les
estructures acostumen a créixer dels costats de l'estructura principal, formant
sovint forma de L. No obstant, hi ha moltes altres configuracions. A la meva
implementació, n'he tingut cinc en compte:
•

Centre/esquerra/dreta: els fills
creixen

al

centre

(Figura

21)/esquerra/dreta de les parets
dels seus pares.
•

Simètric: unió de la configuració
esquerra i dreta. És a dir, a la
paret

li

creixerà

un

l'esquerra i un a la dreta.
•

fill

a

Figura 21: Edifici amb tots els fills situats al centre
del seu pare.

Fila: creixen quatre fills a distàncies equivalents.

Hi ha una darrera opció consistent en que el fill es generi a una posició aleatòria de
la paret del pare, no obstant, l'he deixat desactivada per defecte perquè genera
resultats poc realistes.
L'algoritme escull entre una d'aquestes configuracions aleatòriament, algunes tenen
una major probabilitat que d'altres d'aparèixer.
El procés per situar-los al seu lloc consisteix en assignar per a cadascun un pes del
primer vèrtex de la paret, de manera que quedi així:
•
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•

Esquerra: 1

•

Dreta: 0

•

Simètric: 1 i 0

•

Fila: 0'8, 0'6, 0'4 i 0'2

En el moment d'afegir el fill, només caldrà ponderar les posicions del primer vèrtex
i del segon depenent del pes assignat.
Cal tenir en compte una cosa, si
assignem un pes de 0 o 1, com el cas de
la configuració “esquerra”, “dreta” i
“simètric”, ens trobarem que el fill se
sortirà de la posició del pare, cosa que
dóna un efecte poc realista com es pot
veure a la Figura 22.

Figura 22: Exemple d'un edifici sense limitació que
els fills creixin més enfora dels pares.

Per a solucionar-ho, posarem una
limitació que els fills no puguin sortir-se pels costats dels pares de la següent
manera:

pes ' =max(llindar ,min (pes , 1−llindar))
llindar=midaDelFill∗0 ' 5/midaDeLaParet
És a dir, el centre del fill no podrà estar més a l'esquerra del valor obtingut en
calcular la proporció de la meitat de la mida del fill respecte la llargada de la paret.
A la dreta serà igual però de 1 menys aquesta proporció.

3.1.3. AMPLADA MÀXIMA I MÍNIMA DELS FILLS
Per a donar més realisme a l'algoritme, es pot regular l'amplada màxima i mínima
dels fills, això controla que no es generin polígons extremadament petits o prims,
que traurien realisme a l'edifici. El mateix amb blocs molt grans d'edificis, que
també semblen irreals ja que a la realitat tots els pisos han de donar a l'exterior.
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Per a regular això ens cal controlar que tots
els

fills

que

generem

compleixin

uns

paràmetres de mida determinats.
Pel que fa a l'amplada màxima, intentem
evitar els grans quadrats d'edifici, no edificis
rectangulars llargs; si en un eix l'edifici és
molt ample però en l'altre és estret, ja és
realista. Per això comprovem si l'amplada en
els dos eixos és més gran que l'amplada
màxima. En cas que efectivament en els dos
eixos s'excedeixi el màxim, canviem la mida
de l'eix més petit per l'amplada màxima. A la
Figura 23 es poden veure els eixos marcats
sobre un polígon fill.

Figura 23: Les línies vermella i verda
marquen l'amplada dels fills

Pel que fa a la mínima, aquí comprovarem que cap de les dues sigui més petita que
el mínim, no cal que ho siguin les dues. En cas que en un dels dos eixos (o els dos)
l'amplada sigui massa petita, la redimensionarem al mínim.

3.1.4. CREACIÓ DE FILLS ALEATÒRIA
Per a cada paret del polígon es generaran fills excepte si es compleix alguna
d'aquestes condicions:
•

Hem definit que el polígon no tingui fills: això ho haurà fet l'usuari per
paràmetre o serà perquè estem replicant alguna estructura ja coneguda.

•

La mida del polígon que estem dibuixant és l'amplada mínima permesa per
als fills: en aquest cas, com que ja és el polígon més petit que podem dibuixar,
no ens interessa dibuixar més fills.

•

Un valor aleatori: el definim amb la següent fórmula:
random( )>(0.60−iteració∗0.10)
Vegi's que com major sigui la iteració que estem duent a terme, més fàcil li
serà per al nombre aleatori ser més gran i, per tant, més possibilitats tindrem

34

Programació d'una llibreria de generació d'edificis procedurals en 3D amb WebGL i Three.js

que la condició sigui certa i no es calculin nous fills. A partir de la sisena
iteració és segur que no es crearà cap fill.

3.1.5. ERRORS COMUNS
Després de definir tot l'algoritme, hi ha diversos casos on ens trobarem en
problemes, a continuació els analitzo.
Fills que xoquen amb els pares o amb altres fills

Com que els fills creixen independentment de la informació dels seus antecessors i
dels altres fills, es poden donar casos en què un fill xoqui amb un altre fill o amb
algun antecessor.
Per evitar això, cada cop que afegim un fill, comprovarem que no xoqui amb el
polígon generat anterior a aquest fill, és a dir, els vèrtexs del pare anteriors a la cara
del fill que estem creant i els vèrtexs dels fills anteriors al fill que estem creant
(vegeu Figura 24).
En cas que els dos polígons xoquin, significa que el fill ha xocat amb alguna paret i
per tant, l'hem de descartar.

Figura 24: En aquest exemple dos fills
col·lisionen. Com que l'últim en crear-se ha estat
el verd, aquest quedaria exclòs. Vegi's que no es
comproven col·lisions amb els darrers vèrtexs del
polígon blau i negre.
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Això ens comprova que no col·lisionem amb els vèrtexs que ja havíem
desenvolupat, ara bé, ens queda comprovar que no xoca amb el polígon creat pels
vèrtexs dels antecessors.
Per a fer-ho, aquí no ens cal analitzar si els polígons xoquen sinó que en tenim prou
de comprovar que els vèrtexs del fill no estiguin mai dins el polígon generat pel
pare, com es demostra a la Figura 25.
Com que això és un procés recursiu, cada fill comprovarà que no xoqui amb el seu
pare i el seu pare ho comprovarà amb el seu pare respectiu, etc. així que a la
pràctica, cada fill estarà comprovant que no xoqui amb cap antecessor.

Figura 25: En aquest exemple podem veure un
polígon (negre) que té un fill (vermell), que al seu
torn té un altre fill (verd) que té un fill més (blau).
En inserir el blau no hi ha problemes, ja que no es
troba dins del verd, en inserir el verd tampoc hi ha
problemes ja que ni el verd ni el blau xoquen amb el
vermell. Ara bé, en afegir el fill vermell, es detecta
que està dins els vèrtexs del seu pare. Així, el fill
vermell quedaria descartat i, per tant, també
quedarien descartats els fills verd i blau.Vegi's que
amb l'algoritme anterior, aquesta col·lisió no
s'hagués detectat ja que com que estem treballant
amb la primera cara, només tenim un vèrtex del
polígon negre afegit a la figura.
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Vèrtexs duplicats quan un polígon fill
està al llindar

En els casos que afegim un fill just a
l'extrem de la paret del pare, hi haurà
un vèrtex que ens apareixerà duplicat,
com es pot veure a la Figura 26.
Això

seria

un

problema

per

a

triangular després el sostre, alhora
que ens dificultaria el procés de crear
parets. Per a solucionar-ho, el que
farem serà eliminar els duplicats de
l'array de vèrtexs de la planta de
l'edifici.
Així, en afegir cada fill, abans de

Figura 26: Quan un polígon fill quedi a l'extrem
d'una paret, es crearà un vèrtex duplicat.

retornar l'array de vèrtexs, eliminarem tots aquells que siguin iguals a l'anterior.

3.2. JERARQUIA DE PISOS
L'estructura d'arbre per descriure la
forma

dels

pisos

ens

permet

replicar-les molt fàcilment (només cal
clonar l'arbre) a l'hora que permet
fer-hi modificacions. En el nostre cas,
volem que alguns dels pisos superiors
eliminin alguns polígons dels pisos
inferiors per a simular terrasses,
terrats, etc.
Per a fer-ho podrem eliminar fulles i/o
nodes interns de l'arbre. Evidentment

Figura 27: Edifici on els pisos superiors són més
petits que els inferiors.

no podrem eliminar l'arrel, ja que com que la resta de fills depenen d'ell, ens
quedaríem amb un pis buit.

37

Albert Juhé Lluveras

3.3. DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS DECORATIUS
És evident que un edifici no consta només de les parets, sinó que hi ha molts més
elements que el conformen, com les finestres, els balcons, antenes... El disseny que
presento permetrà carregar meshs simulant aquests elements i els situarà
aleatòriament al voltant de la geometria donant l'efecte d'aleatorietat però alhora
mantenint la coherència.

3.3.1.1. Elements a les parets
Els elements a les parets són, bàsicament, finestres i balcons. Aquests s'han de situar
en el mateix angle que està a la paret i orientats cap a fora.
Cal tenir en compte que els elements s'afegiran independentment per a cada pis, és
a dir, la col·locació de les finestres en un pis queda totalment aïllada de la
col·locació en els altres pisos.
Per a posicionar cada finestra individualment, necessitarem establir-ne la posició i
la rotació.
Rotació

Calculem l'angle de la paret per saber com hem de rotar la geometria. Per a fer-ho
calculem l'angle horitzontal i el vertical. L'horitzontal és el que ens interessa però
utilitzem el vertical per saber en quin quadrant estem.
Així, en el primer i segon quadrant, rotarem la finestra els mateixos angles en què
estigui rotada la paret amb l'horitzontal. En cas de ser al tercer o quart quadrant,
rotarem la finestra 180 graus menys l'angle de la paret amb l'horitzontal.
El procés és molt similar al que hem vist al capítol 3.1.1 «Generació de l'arbre de
polígons», a la Figura 20 hi ha una imatge descriptiva.
Posició

Abans de calcular la posició ens serà necessari saber quantes finestres hem de
dibuixar en aquella paret, per poder-les centrar correctament. Això ho calculem
dividint la llargada de la paret (la distància entre els seus dos vèrtexs) entre la suma
de la separació de les finestres i la mida de la finestra més gran.
A partir del número de finestres a situar, només ens cal ponderar els valors. Així

38

Programació d'una llibreria de generació d'edificis procedurals en 3D amb WebGL i Three.js

amb les següents fórmules situaríem totes les finestres a la mateixa distància una de
l'altra:
x=v1 x +(v2 x −v1x )∗(numFinestra+0,5/numTotalFinestres)
y=v1 y +(v2 y −v1 y )∗(numFinestra+ 0,5/numTotalFinestres)
z=v1z
On v1 és el vèrtex inicial de la paret i v2 el vèrtex final. numFinestra és el número de
finestra (si és la primera, la segona...) i li sumem 0,5 perquè quedi centrada, si no, la
primera finestra (j=0) tindria mig tros fora de la paret. numTotalFinestres és el
nombre total de finestres en aquella paret.
Ara bé, la llibreria va una mica més
enllà i permet ajustar el pes, que abans
hem situat a 0,5, de manera que ens
permeti centrar les finestres en parells
(vegeu Figura 28), és a dir, que cada
finestra estigui tocant de la del seu
costat. Això es fa aplicant un pes de 0
per a les finestres parells i 1 per a les
finestres senars. Això provocaria que
xoquessin, de manera que el que hem
de fer és restar-los (o sumar-los) la

Figura 28: Exemple d'un edifici amb les finestres
agrupades en parells. La darrera finestra no es pot
alinear amb cap parella així que queda centrada.

meitat de la seva amplada. En cas que el nombre de finestres a situar sigui imparell,
a la darrera se li assigna sempre un pes de 0'50, de manera que quedi centrada, ja
que no té parella.

3.3.1.2. Elements als sostres
Pel que fa als elements al sostres, hi
ha dos casos possibles, quan inserim
elements al sostre de l'últim pis, i
quan inserim elements a les terrasses
de

pisos

intermitjos.

Començaré

explicant el cas d'inserir elements al

Figura 29: Edifici amb una pista de tennis al sostre.
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sostre de l'últim pis perquè és el més senzill i a continuació l'estendré per explicar el
cas dels pisos intermitjos.
Sostre de l'últim pis

L'única dificultat d'aquest procés és aconseguir que tot l'element quedi a l'interior
del terrat, que no se surti cap a les vores i que en terrats còncaus no quedi una part
per fora.
El primer que farem serà generar posicions aleatòries dins la bounding box de la
planta de l'edifici, això serà el centre de la nostra mesh. També hi aplicarem una
rotació aleatòria. A partir de les posicions del vèrtexs de la mesh, calcularem els
quatre vèrtexs de les puntes (suposem que és un quadrilàter per simplicitat).
El primer que comprovarem és que cap dels quatre vèrtexs quedi fora del polígon
de la planta del terrat.

Figura 30: Esquema d'un extrem
d'un edifici (línia negra) amb una
mesh que la creua (línia vermella)

Ara bé, amb això no n'hi ha prou, perquè com es mostra la Figura 30, en edificis
amb entrades, es podria donar el cas que tots els vèrtexs de la bounding box de la
mesh estiguessin a l'interior de l'edifici però hi hagués alguna part que no. Per això
ens cal fer una comprovació més i és que el polígon de la planta del sostre i el
polígon generat pels quatre vèrtexs de la mesh no col·lisionin.
Cal veure, però, que estem afegint els elements per força bruta, és a dir, ens
inventem nombres aleatoris i comprovem si estan bé, si no, tornem a generar
nombres aleatoris i ho tornem a provar, fins a trobar una combinació que funcioni.
Per evitar entrar en bucles infinits o molt llargs, que es poden produir en casos en
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què la planta de l'edifici té formes molt irregularitats o és molt petita respecte la
mida de l'element a afegir, es pot posar un límit al nombre d'intents. Aixi, si en 100
intents no hem pogut afegir correctament la geometria al terrat, significa que és
massa complicat i és millor aturar-se.
Terrasses dels pisos intermitjos

El procés és exactament el mateix, però aquí hem de fer una comprovació més, i és
que no només volem que l'element estigui dins la forma del pis, sinó que també
volem que estigui a fora de la forma del pis superior.
Per això definim dues variables aprovedZone i forbidenZone i comprovem que la
mesh no xoqui amb cap, estigui dins l'aprovedZone i fora la forbidenZone.
En el cas d'elements en terrasses dels pisos intermitjos, com que normalment l'espai
és molt més petit, és més possible que ens passem dels 100 intents. En qualsevol cas
és quelcom assumible i millor que entrar en un loop infinit o massa llarg.

3.4. ALTRES ALGORITMES
3.4.1. TEXTURITZACIÓ
En crear un edifici es generen tres textures: textura de la paret, textura dels sostres i
mapa de textures dels elements decoratius.
Tant la textura de la paret com la textura dels sostres tenen una mida de 256x256
píxels, que dóna un prou bon resultat tant vist des de lluny com de prop. Les
textures dels elements decoratius també tenen una mida de 256x256, però es
posicionen en un atlas de 1024x1024 píxels, és a dir, de 4x4 textures.

3.4.1.1. Textura de les parets
Una de les facilitats a l'hora de representar edificis reals en 3D és que hi ha patrons
que es repeteixen constantment i un d'aquests és, per exemple, la textura de les
parets. Una paret de maons, per exemple, es una patró que es va repetint
constantment. Això mateix és el que he aplicat a la llibreria: les parets es
representen amb la textura de la paret repetida horitzontalment múltiples vegades.
La textura tindrà per alçada el valor de l'alçada dels pisos per defecte, és a dir, el
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valor floorHeight especificat en crear l'edifici. Com que la textura és quadrada
(256x256 píxels), la seva amplada serà igual que l'alçada.
Les textures que he inclòs al projecte són totes tileables, és a dir, que es poden
repetir sense que apareguin “salts” en la imatge. Això ens permet repetir la textura
sense que es vegi un efecte d'artificialitat.
Cal tenir en compte, però, alguns casos especials que explico a continuació.
Llargada de les parets no múltiple de l'amplada de la textura

Posem per exemple que els pisos tenen una alçada de 5 unitats i el nostre edifici té
una planta rectangular de 20x34. En pintar les dues parets de 20 unitats de llargada
no tenim cap problema, només hem de dibuixar la textura quatre vegades, ara bé,
què passa amb les parets de 34 unitats de llargada? Matemàticament el més lògic
seria dibuixar la textura 6,8 vegades (6,8 × 5 = 34), ara bé, això comportarà que es
mostrarà només un 80% de l'última repetició, de manera que apareixerà tallada i
perdrem els avantatges d'utilitzar textures tileables. Podeu observar el dibuix de la
Figura 31 per a complementar l'explicació.
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5

20

34

Figura 31: Donada una textura de 5x5, és fàcilment aplicable a una paret de 20 unitats de llargada, però
en aplicar-la a una paret no múltiple de 5 hem d'escollir o tallar-la o redimensionar-la

En la implementació aplicada, per a solucionar això, he optat per arrodonir el
número de repeticions, així, a la paret de 34 unitats de llargada, hi dibuixaríem la
textura 7 vegades. Això té el contrapunt que el que estarem fent serà estrènyer una
mica la textura, però a simple cop d'ull és impossible apreciar-ho.
La solució presentada exigeix un últim detall a tenir en compte: en parets
extremadament estretes l'arrodoniment podria comportar dibuixar la textura 0
vegades, això provoca un efecte molt lleig en què la primera columna de píxels de la
textura es repeteix al llarg de l'eix X. Per a solucionar-ho, només cal especificar que,
en cas que el resultat de l'arrodoniment sigui 0, no fem arrodoniment. La textura
deixarà de ser tileable però cap altra mètode solucionava el problema.
Vaig provar d'establir com a valor mínim de l'arrodoniment l'1, això aconseguia que
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les textures sempre fossin tileables, però en parets molt petites (per exemple, d'una
desena part de l'amplada de la textura) la textura quedava molt estreta i irreal.
Pisos amb alçades diferents a l'alçada per defecte

La llibreria permet que alguns pisos tinguin alçades diferents a l'alçada per defecte,
això comporta que en aquests pisos no podem assignar la textura a l'alçada del pis
sense més ni més, ja que en pisos molt alts la textura quedaria exageradament
grossa comparada amb les textures dels altres pisos.
La solució que presento, malgrat no ser òptima, crec que és la que proporciona un
millor resultat visual alhora que és molt semblant a la solució presentada a l'apartat
anterior.
El que fem aquí és calcular la proporció entre l'alçada del pis actual i la dels pisos
per defecte i l'arrodonim. Així, si l'alçada dels pisos originals era 5 i estem dibuixant
un pis d'alçada 9, repetirem la textura verticalment dues vegades (9/5 = 1,8 ≈ 2),
malgrat que això comporti que sigui lleugerament més petita.
Cal dir que l'alçada de la textura es calcula abans de l'amplada, així, quan
calculàvem el nombre de repeticions en l'eix horitzontal i havíem d'arrodonir el
nombre de repeticions, el que estàvem fent era que la textura es veiés més estreta o
més ampla però igual d'alta. En canvi, quan calculem el nombre de repeticions en
l'eix Y, no estem aixafant ni estirant la textura, sinó que l'estem fent petita o gran
mantenint les proporcions, ja que l'amplada s'adaptarà a la nova alçada.
En aquest cas, igual que amb l'amplada de les textures, podria ser que el resultat de
l'arrodoniment fos 0, aquí, igual que abans ho evitarem i hi posarem el valor
resultat de la divisió, encara que sigui decimal.
A més, això ens servirà per les parets de les baranes dels terrats, que no necessitem
que siguin tileables per la part superior i, per tant, ja ens anirà bé “tallar-les”.

3.4.1.2. Textura dels sostres
Primer de tot cal entendre com està construït el sostre. Aquest es genera amb la
triangulació dels vèrtexs superiors de la geometria d'aquell pis. Això s'aconsegueix
a través d'una funció que porta incorporada Three.js.
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Explicaré el procés de texturització amb
un exemple. Imaginem que la planta del
terrat és un quadrat 10x10 amb dos
triangles t1 = {A, B, C} i t2 = {C, D, A} i el
nostre objectiu és repetir la textura 5
vegades en els dos eixos.
Així, les coordenades dels vèrtexs de les
cares són les següents (Figura 33):

Figura 32: Imatge d'un sostre generat per la
llibreria.

t1 = { {10,10}, {10,0}, {0,0} }
t2 = { {0,0}, {0,10}, {10,10} }
Ara només cal canviar el valor màxim
de les X pel nombre de repeticions que
volíem en l'eix X i fer el mateix amb
l'eix

Y.

La

ponderarem

resta

de

valors

els

entre

la

coordenada

mínima i la màxima. En el nostre cas, el
procés és tant senzill com substituir els
deus per cincs:
t1 = { {5,5}, {5,0}, {0,0} }
t2 = { {0,0}, {0, 5}, {5,5} }

Figura 33: Parell de triangles que formen un
quadrat

Això és aplicable en quadrats però també en rectangles i qualsevol altra forma,
només cal que els triangles estiguin dibuixats en sentit horari.
En l'exemple anterior la textura tenia una mida de 2x2 unitats (en un edifici de
10x10 resultava una repetició de 5x5 textures). A la llibreria les textures del sostre
tenen sempre mida de 20x20 unitats perquè, després de fer diverses proves, he
considerat que era la proporció que donava el millor resultat visual. A la Figura 32
es pot veure un sostre generat amb la llibreria.

3.4.1.3. Textures dels elements decoratius (atlas de textures)
Tant amb la textura de la paret com la textura del sostre, teníem el requeriment que
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havien de poder-se repetir tant en l'eix horitzontal com en el vertical. Amb les
textures dels elements decoratius això no cal, de manera que podem fusionar-les
totes en un atlas, que ens permetrà reduir considerablement el número d'imatges
que la GPU haurà de manipular.
El procés de crear un atlas exigeix dur a terme alguns passos que a continuació
detallaré.
Malgrat que es podria haver integrat l'atlas a WebGL, en el nostre cas
l'emmagatzemem en un element <canvas> independent.

Això penalitza

lleugerament el rendiment del programa però fa el codi molt més senzill, ja que
tenim per separat l'element que crea l'atlas i l'element que mostra l'escena 3D.
Per a gestionar l'atlas he creat una classe específica per a ell que conté tots els
mètodes necessaris. No obstant, la classe Atlas no fa res fins que la classe Building
no li ho demana.
Així, en crear un edifici la classe Building anirà
llegint els paràmetres rebuts i per cada textura
que trobi (a part de la paret i el sostre) li anirà
enviant a l'Atlas perquè les vagi carregant.
L'Atlas crearà una quadrícula de màxim 4x4
textures de 256x256 píxels cada una, com es pot
veure a la Figura 34.
La classe Atlas també permet, donat l'índex d'una
textura, retornar les coordenades d'inici i final
d'aquella textura.

Figura 34: Atlas generat a partir de
cinc textures

Ara bé, les meshs dels elements decoratius tenen les coordenades de textura en un
rang de 0 i 1 en la seva textura, en utilitzar l'atlas, aquest rang s'haurà de modificar,
ja que si no mostraria altres textures que no volem.
La solució es basa en ponderar les coordenades de textura que abans es trobaven
entre 0 i 1 pels nous límits de la textura. Per exemple, si un vèrtex té la coordenada
{0'5, 0} de la seva textura que és la segona de l'atlas, haurem de ponderar els valors:
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•

0'5 ponderat sobre 0'25–05 (ja que és la segona textura que es troba entre un
quart i la meitat de l'altas en l'eix X)

•

0 ponderat sobre 0–0'25 (ja que la segona textura es troba a la primera fila)

Així, les coordenades actualitzades seran {0'375, 0}.
De tot això se n'encarrega el mètode updateGeometryCoordinates de la classe Atlas,
que donada una geometria i l'índex de la textura, actualitza totes les coordenades de
textura de la geometria d'acord amb l'atlas.
Per últim cal fer un petit incís i és que en WebGL i canvas 2D la coordenada Y va en
sentit invers, així, en WebGL la Y augmenta a mida que anem cap a dalt mentre que
en canvas 2D, igual que en els editors d'imatges, la Y augmenta en anar cap a baix.
Això és fàcil de solucionar ja que només cal canviar el signe de les coordenades Y i
sumar-li una unitat.

3.4.2. GEOMETRIES
Intentaré no aprofundir gaire en aquest apartat ja que per a la creació de
geometries no he creat cap algoritme específic sinó que he adaptat el codi d'altres
geometries que incorpora Three.js atès que les tasques a desenvolupar són molt
semblants independentment de la geometria que es generi: creació de vertèxs,
cares, càlcul de les normals...

3.4.2.1. Parets
Vèrtexs

Partint de la base que tenim una planta del terra que conté un array de punts, per a
crear el la geometria del pis només ens cal afegir dos vèrtexs per cada punt de la
planta: un a alçada x i l'altra a alçada x + y on x és l'alçada on es troba l'inici del pis i
y l'alçada del pis en si.
Per exemple, si tots els pisos tinguessin la mateixa alçada, posem-hi 5 unitats, el sisè
pis tindria una y = 5 unitats i una x = 5*6 = 30 unitats. De manera que la geometria
del pis aniria de l'alçada 30 fins a l'alçada 35.
Cares

Per a crear les cares de les parets ens és molt útil una classe que incorpora Three.js
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anomenada Face4 i que bàsicament ens crea automàticament dos triangles, que són
la forma geomètrica bàsica utilitzada per la GPU.
Així, només ens cal crear una Face4 amb els quatre vèrtexs de cada cara i afegir-la a
la mesh.

3.4.2.2. Sostres
El procés és semblant a l'aplicat per a les parets, amb la diferència que aquí ja tenim
els vèrtexs creats per a les parets i els podem utilitzar per al sostre.
En aquest cas, com que el sostre pot tenir una forma més complexa que no un
quadrat o un rectangle, no podem fer ús de la classe Face4. En canvi, utilitzarem
una eina de Three.js per a triangular un polígon de manera que ens retorni un
conjunt de triangles que cobreixin el sostre. Finalment crearem una cara per a
cadascun d'aquests triangles.
El procés és el mateix per als sostres intermitjos, és a dir, els de les terrasses que no
són el sostre. Una mancança de la meva implementació és que és incapaç de crear el
sostre per una part de la geometria de l'edifici, sinó que l'ha de crear per tota la
planta. L'aspecte final, però, no es veu afectat per aquesta limitació.

3.4.2.3. Normals
Tant per les cares creades com a paret com les cares creades com a sostre, els hi
aplicarem les normals que correspongui.
A

la

classe

FloorGeometry

hi

ha

una

funció

molt

senzilla

anomenada

updateFaceNormals que és una petita modificació del mètode computeFaceNormals
de la classe Geometry de Three.js. El que fa és calcular la normal d'una cara,
obtenint dos vectors de la cara i multiplicant-los entre ells per obtenir un vector
perpendicular que posteriorment normalitzem.

3.4.2.4. Elements decoratius
A continuació detallaré algunes accions que es desenvolupen amb els elements
decoratius, malgrat que totes es recolzen en funcions internes de Three.js,
m'agradaria fer una petita explicació de la teoria que les acompanya.
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Carregar meshs

El procés de carregar les meshs es duu a terme a la classe Building i, en concret, al
mètode loadMeshes(). Aquest mètode es crida a ell mateix quan ha acabat
d'importar una mesh i un cop les ha carregat totes, dóna pas a la construcció de
l'edifici.
Per a carregar les meshs he utilitzat el codi del ColladaLoader.js, un projecte
vinculat a Three.js però sense el suport oficial. Una de les seves limitacions és que
no permet carregar diversos fitxers en paral·lel.
Moure i rotar geometries

Per a moure i rotar geometries els hi hem d'aplicar la matriu de translació o rotació
respectivament. Posteriorment s'actualitza cada vèrtex de la geometria d'acord amb
la matriu.

3.4.3. ALGORITMES MATEMÀTICS
A continuació detallaré alguns altres algoritmes que s'utilitzen diverses vegades i
per a tasques diferents. No explicaré alguns algoritmes per la seva extrema facilitat,
com la funció per a calcular l'angle entre dos vectors o el càlcul de la bounding box.

3.4.3.1. Recta a partir de dos punts
L'objectiu d'aquesta funció és retornar la fórmula d'una recta del format ax + by = e
donats dos punts al pla, x1,y1 i x2,y2.
Primer de tot intentarem obtenir la fórmula principal de la recta (y = mx + e) i
després la convertirem al format superior.
Podem calcular fàcilment la pendent amb la següent funció:
m=( y2 – y1)/(x2 – x1)
És a dir, en quan s'ha incrementat l'eix Y per cada unitat de l'eix X.
Ens caldrà per tant, calcular e. Com que tenim la pendent i un punt, només cal
substituir els valors a l'equació de la recta:
y1=m∗x1+e
e=−m∗x1+ y1
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On x1 i y1 són els valors x, y del punt.
Així ja tenim els valors de la fórmula y = mx + e, ara només ens cal transformar-ho a
la fórmula ax + by = e:
a=−m
b=1
e=−m∗x1+ y1

3.4.3.2. Intersecció de polígons
En diversos casos hem de comprovar que dos
polígons no interseccionin entre ells, sovint això
ens permet prevenir-nos de posicions poc
realistes, ja que a la vida real les parets tampoc
s'entrecreuen entre elles o un objecte no pot
travessar una paret.
Per a detectar col·lisions, recorrem els vèrtexs

Figura 35: Per saber si dos polígons
interseccionen hem de mirar si algun
dels seus segments xoca amb els
segments de l'altre

del primer polígon generant la fórmula de la recta d'aquell vèrtex amb el següent.
Per cada recta generada, recorrem els vèrtexs del segon polígon i generem una altra
recta per cada vèrtex i el següent. En aquest punt, comprovem que les dues rectes
no s'encreuïn resolent el sistema d'equacions que generen les dues fórmules i
comprovant que les solucions obtingues estan dins els límits dels segments que
analitzàvem. És a dir, que les rectes es creuen en el polígon, no en un punt de fora.
Al final, el que hem fet és analitzar cada segment d'un polígon amb tots els
segments de l'altre polígon i comprovar que no xoquessin, com es veu a la Figura
35.

3.4.3.3. Punt dins d'un polígon
Detectar si un punt està dins d'un polígon és un problema famós de les
matemàtiques amb diversos algoritmes per a solucionar-lo. En el meu cas, he
escollit el ray casting algorithm per considerar-lo molt elegant alhora que és molt
senzill d'implementar.
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El procés és el següent: tracem un segment entre el punt que
volem comprovar i un punt que sapiguem segur que està
fora del polígon, en el nostre cas, aquest punt l'hem obtingut
agafant la X i la Y màximes del polígon i sumant-li 1 a la Y.
Ara, haurem de comprovar quantes vegades es creua el
nostre segment amb alguna de les arestes del polígon, això
és tant senzill com obtenir la fórmula de la recta de cada
segment del polígon, comprovar si xoca amb el segments
dels vèrtexs que estem analitzant (solucionant el sistema
d'equacions que es genera) i comprovant que la solució
estigui dins els límits dels segments.
Un cop hem repetit el procés per totes les cares del polígon,
comptem el nombre d'encreuaments que s'han produït, si el
nombre és senar, el punt estava dins del polígon; si el
nombre és parell, el punt estava fora del polígon (vegeu la
Figura 36 per exemples).

Figura 36: En aquest
exemple el punt gris
representa el punt que
sabem que està fora del
polígon i els altres tres
els punts que volem
comprovar. El punt blau
està fora del polígon ja
que el segment entre ell i
el punt gris no xoca amb
cap segment del polígon.
El punt verd també està
a fora perquè es
produeix un número
parell de col·lisions (2).
En canvi, el punt vermell
està dins del polígon ja
que només es produeix
una col·lisió

Hi ha el cas particular que el punt estigui just sobre el perímetre del polígon. En el
nostre cas hem considerat això com que sí que estava a l'interior del polígon.
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CAPÍTOL 4. IMPLEMENTACIÓ

A continuació explicaré breument l'estructura de classes que he utilitzat per a
implementar el disseny proposat en l'anterior apartat.

4.1. ESTRUCTURA DE CLASSES
4.1.1. CLASSE BUILDING
La classe Building és la classe principal de la llibreria i la que s'encarrega de
manipular la resta.
El seu primer objectiu és el d'interpretar correctament els paràmetres donats per
l'usuari i escollir els valors per defecte o valors aleatoris per als que s'hagin deixat
en blanc.
Una de les altres funcions de la classe Building és la de gestionar l'atlas de textures,
així haurà de llegir les textures que rep dels paràmetres i les haurà d'enviar a l'atlas
indexant quina textura correspon a quina mesh.
La

classe

Building

també

és

l'encarregada

d'interactuar

amb

la

classe

FloorGeometry que explicaré a continuació i que és la responsable de crear la
geometria dels pisos. Bàsicament el que ha de fer Building és subministrar els
paràmetres corresponents a cada pis a FloorGeometry, per tant, ha d'estar al cas de
si hi ha pisos diferents a la resta, si hi ha hagut “podes” a l'arbre de polígons, si cal
dibuixar algun terrat, etc.
S'anirà guardant una variable anomenada buildingGeometry que s'anirà fusionant
per cada pis i sostre que es dibuixi (els elements decoratius es fusionen amb els
pisos i els sostres dins de FloorGeometry). Al final serà aquesta geometria la que es
dibuixarà com a mesh de l'edifici.
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A diferència de les textures, que es carreguen a la classe Atlas, les meshs dels
elements decoratius es carreguen a la classe Building, això és així perquè no podem
crear les geometries sense tenir les meshs carregades.
Per últim, la classe Building afegeix la mesh de l'edifici a l'escena, aplicant-hi el
moviment i la rotació corresponents.

4.1.2. CLASSE FLOORGEOMETRY
La classe FloorGeometry és l'encarregada de manipular i crear els pisos
individualment, hereta de la classe de Three.js Geometry.
En crear una FloorGeometry, cal especificar uns paràmetres d'entrada que inclouen
la forma de la planta de l'edifici, l'alçada del pis, l'alçada inicial on començar a
construir i si cal o no dibuixar el sostre.
A partir d'aquests valors crearà una geometria que serà retornada.

4.1.3. CLASSE FLOORSHAPE
La classe FloorShape és possiblement la més complexa de tota la llibreria ja que és
l'encarregada de generar la planta dels pisos i alhora comprovar que aquesta sigui
consistent.
Primer de tot m'agradaria explicar els atributs que té: concretament només desa un
conjunt de Rules (regles) i de points (punts), aquestes són les dues maneres que hi
ha de definir una forma d'una planta d'edifici a la llibreria. A partir de les regles
podem calcular directament els punts però no a l'inrevés.
Una regla és cada node de l'arbre de polígons.
Els punts són, com es pot intuir fàcilment, un conjunt de punts en dues dimensions
que defineixen la forma.
Queda clar, per tant, que des de les regles podem calcular els punts, però no a
l'inrevés, ja que els punts no necessàriament han de definir una forma generable
per la nostra geometria.
Per tant, quan manipulem la classe FloorShape haurem d'actualitzar sempre les
regles i mai manipular els punts individualment. Un cop hàgim modificat les regles,
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podrem actualitzar els punts.
També m'agradaria posar èmfasi en el fet que quan creem una FloorShape, aquesta
està buida: té un atribut per als punts i un atribut per a les regles, però estan buits.
Això és així perquè hi ha dues maneres de construir una FloorShape i són
directament introduint-li les regles que volem que utilitzi, o bé indicant-li uns
paràmetres perquè ella mateixa calculi les regles a l'atzar.

4.1.4. CLASSE FLOORSHAPERULE
Al llarg de la memòria he parlat molt de les regles i els polígons. Particularment,
tenen una classe destinada a ells, es tracta d'una classe molt senzilla que
emmagatzema en un mateix objecte diversos paràmetres com la forma, la mida, el
centre, la rotació i altres valors com si es poden crear més fills a aquest polígon i de
quina iteració és.

4.1.5. CLASSE ATLAS
L'atlas de textures és un canvas de 1024x1024 al qual se li poden afegir fins a 16
textures que es desaran en forma de quadrícula i després seran fàcilment
accessibles pel programa.

4.1.6. CLASSE BUILDINGUTILS
Per últim, la classe BuildingUtils conté diverses funcions i valors utilitzats per la
llibreria. Per un costat hi ha un conjunt de funcions matemàtiques que he anat
utilitzant en diversos llocs del codi i he considerat oportú reunir sota un mateix
objecte, per l'altre, hi ha els valors per defecte que utilitzen els edificis aleatoris.
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS

5.1. AVALUACIÓ DEL RESULTAT
5.1.1. INTERVENCIÓ DE L'USUARI
Alguns dels algoritmes presentats a la introducció requerien un gran esforç de
l'usuari per tal de crear un conjunt de regles que permetessin que l'aplicació fos
capaç de generar edificis aleatoris. Això té l'avantatge que l'usuari té llibertat total
per crear els edificis seguint els patrons que li siguin necessaris.
En el cas del disseny que he proposat, en canvi, no cal que l'usuari indiqui cap
paràmetre a la llibreria si no ho vol, ja que aquesta s'encarrega de generar tot el
contingut aleatòriament. Així, l'usuari pot decidir donar més o menys llibertat a la
llibreria a l'hora de crear els edificis.
També cal remarcar que la mateixa aplicació verifica, durant la creació de l'edifici,
que sigui consistent i no hi hagi incongruències. Per tant, en el cas ideal que la
llibreria no tingués cap bug, l'usuari podria estar segur que els edificis generats són
correctes.

5.1.2. ALEATORIETAT
Tant les plantes dels edificis com els valors d'aquests (alçada, mida, nombre de
pisos...) són generats aleatòriament excepte si l'usuari els especifica. Això permet
que es generi una gran varietat d'edificis.
A més, els edificis no necessàriament han d'estar alineats als eixos, sinó que poden
tenir rotacions.
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5.1.3. INTEGRACIÓ AMB THREE.JS
La llibreria necessita Three.js per a funcionar, malgrat que això és un defecte, té
l'avantatge que, en aplicacions que ja utilitzen aquesta llibreria, no es dupliquin
funcions típiques de les llibreries 3D. Així, la llibreria que jo he desenvolupat es
dedica exclusivament a generar els edificis, de la resta se n'ocupa Three.js.
El fet d'integrar-se amb Three.js també permet una corba d'aprenentatge molt més
senzilla de manera que qualsevol usuari que sàpiga utilitzar Three.js podrà utilitzar
la meva llibreria sense cap aprenentatge previ més enllà de consultar l'API.

5.1.4. RENDIMENT
He desenvolupat la llibreria amb JavaScript, tot i que els algoritmes presentats es
podrien portar a qualsevol altre llenguatge. JavaScript sempre serà més lent i tindrà
un pitjor rendiment que C, malgrat això, els edificis es generen en menys d'un segon
i bona part d'aquest temps es dedica a carregar les textures i les meshs.
Executat en local, quan les meshs i les textures estan en la memòria cau, difícilment
tarda més de 200ms en generar i dibuixar un edifici mitjanament complex. Es pot
veure una relació directa entre la mida de l'edifici, el nombre de polígons fills que té
la planta i el número de pisos que es dibuixen amb el temps que tarda en generar-se
la mesh.
Els edificis generats acostumen a tenir entre 1000 i 10000 vèrtexs, depenent dels
elements decoratius utilitzats, i un total de tres textures, una de les quals és l'atlas.

5.2. PROPOSTA DE MILLORES I TREBALL FUTUR
A continuació enumeraré algunes característiques que no he pogut aplicar per falta
de temps o priorització d'altres tasques, per a alguns d'ells, faré una petita
explicació de com es podrien implementar.

5.2.1. FORMA QUE S'ADAPTA A L'ENTORN
El nostre disseny crea edificis que es poden expandir en totes direccions sense cap
limitació, això és força diferent a la realitat, on els edificis estan envoltats d'altres
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edificis, carreteres, accidents geogràfics... S'hauria de crear un sistema en què els
polígons fossin conscients de cap a on es poden expandir i cap a on no depenent de
certes variables de l'entorn.

5.2.2. TEULADES
Actualment la llibreria només permet generar edificis amb terrat (amb o sense
barana) però no teulades com les dels països nòrdics. La complicació principal de
generar teulades és que la forma de l'últim pis és aleatòria i pot tenir formes molt
complexes.
Tampoc queda clar si les terrasses (els sostres que no són de l'últim pis) haurien de
ser també una teulada o, per contra, haurien de ser un terrat com ara.
En qualsevol cas, la meva idea seria calcular l'straight skeleton del polígon del
sostre. Es tracta d'una línia formada per segments rectes que enllaça els punts del
polígon que tenen diverses arestes a la mateixa distància.
Després s'haurien de dibuixar les cares que van des de les parets del pis superior a
l'straight skeleton desplaçat una mica amunt per simular la pendent.

5.2.3. JARDINS
Aquí el procediment seria més fàcil, només caldria crear un pla més gran que la
planta de l'edifici i rodejar-lo d'una paret a mitja alçada com la de les teulades. Se li
podria afegir una textura diferent i elements decoratius en un procés semblant a les
terrasses: que l'element quedés dins del jardí però fora de la planta de l'edifici.

5.2.4. ELEMENTS DECORATIUS PROCEDURALS
A la meva implementació, la forma dels edificis és procedural, però els elements
decoratius només poden ser una mesh que l'usuari importi. Estaria bé que, a més, es
puguessin afegir elements decoratius procedurals.
Per exemple, amb la mesh d'un balcó, una planta, una bicicleta, un toldo i una taula
d'exterior, es podrien generar múltiples balcons diferents combinant diversos
d'aquests elements.
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Una altra idea seria generar elements decoratius al sostre que depenguessin de la
forma d'aquest, per exemple, una piscina.

5.2.5. TEXTURES PROCEDURALS
Tampoc he explorat la generació de textures procedurals i que permetria crear
textures variades a partir d'un conjunt de textures reduït. Un exemple seria aplicar
la textura d'un grafiti sobre la textura de la paret i dibuixar-ho a la planta baixa
això es podria implementar com hem fet amb l'atlas de textura, creant un canvas
independent.

5.2.6. EFECTES APLICATS A LES TEXTURES
Aquesta idea està extreta de l'algoritme de Citygen que hem vist a l'apartat
d'«Antecedents» i consistiria en aplicar diferents tècniques a les textures. A part de
les que ja implementa Citygen (normal mapping, parallax mapping, relief mapping), es
podria considerar l'ús d'algun reflection mapping com el cub mapping per simular reflexes
en edificis de vidre. Això afegiria realisme a l'escena però implicaria un clar descens de
rendiment.
Aplicar les tècniques anteriors requeria modificar shaders cosa que complicava
considerablement la llibreria, per aquest motiu ho he deixat de banda.

5.2.7. CÀRREGA DE MESHS
Una limitació de la nostra implementació és que la creació dels edificis no pot
començar fins que no estan totes les meshs carregades, ja que el procés fusiona les
geometries de les meshs dels elements decoratius amb les geometries dels pisos.
A part d'aquesta limitació n'hi ha una altra i és que les meshs es carreguen una
darrera l'altra i no en paral·lel. Això realment és un bug de la classe
ColladaLoader.js.

5.2.8. POLÍGONS GENERATS PERÒ QUE NO ES VEUEN
Malgrat que la llibreria genera edificis buits per dins, de manera que tots els
polígons generats són polígons d'”exterior” i, per tant, no caldria controlar quins
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polígons es veuen i quins no, la implementació té algunes mancances a l'hora de
generar les terrasses.
Així, quan s'estan generant els pisos i apareix un pis que serà més petit que el pis
inferior, dibuixem un sostre al pis inferior; ara bé, com que la poda de l'arbre de
polígons també es fa a l'atzar, pot ser que no arribem a podar cap polígon. En
aquest cas, haurem generat un sostre inútil que no es veurà ja que els dos pisos
tindran la mateixa forma.

5.2.9. GENERACIÓ D'UN ARBRE DE POLÍGONS A PARTIR DELS PUNTS
S'hauria de fer un anàlisi més detallat perquè donada la planta d'un edifici en
punts, la llibreria fos capaç de trobar un arbre de polígons que generés aquella
planta. Evidentment això comportaria permetre més polígons dels actuals (cercles,
pentàgons, hexàgons...) i permetre polígons irregulars pels casos en què no es
pogués trobar cap relació amb els regulars.
Aquesta característica, malgrat ser complexa, permetria generar una ciutat virtual a
partir de qualsevol mapa.
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ANNEX 1: API

Com que la llibreria utilitza Three.js, he intentat que les dues API fossin el més
semblants possible. En principi, l'usuari només haurà d'interactuar amb la classe
Building, ja que la resta de classes es comunicaran internament, no obstant, la
llibreria permet generar edificis a partir d'un conjunt de regles creades
manualment per l'usuari, així que opcionalment l'usuari també pot crear objectes
de la classe FloorShape i FloorShapeRule.
A continuació només detallaré l'API de la classe Building ja que és la més interessant
de la llibreria. Val a dir que la classe no té cap mètode, ja que els edificis no es
poden modificar després d'haver-se creat més enllà del que permet Three.js.
Així, enumeraré els paràmetres que es poden especificar en el moment de crear la
llibreria:
•

mode: pot tenir els valors random o default i indica quins valors prendran els
paràmetres que l'usuari no introdueixi, si un valor aleatori o un valor per
defecte.

•

posX i posZ: posició del centre de l'edifici

•

sizeX i sizeZ: mida del polígon inicial.

•

height: alçada de l'edifici.

•

floorHeight: alçada de cada pis.

•

windowsGroup: permet el tipus pairs o normal. Indica com s'agruparan les
finestres a la façana, al capítol 3.3 he explicat el seu funcionament.

•

windowsSeparation: permet indicar la separació que hi haurà entre les
finestres.
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•

windowRepetition: pot ser random o lineal, per defecte la repetició de les
finestres és aleatòria, en l'altre cas, les finestres es posicionen en una
seqüència que es repeteix contínuament.

•

probabilityNextFloorDifferentShape: probabilitat que per cada pis
executem la poda de polígons.

•

minSolidWidth i maxSolidWidth: permet especificar l'amplada mínima i
màxima de cada polígon. Al capítol 3.1.3 se n'explica detalladament el seu
funcionament.

•

textureWall: ruta de la textura de la paret.

•

textureRoof: ruta de la textura del sostre.

•

windows: array amb els paràmetres de cada finestra:
◦ mesh: ruta de la mesh de la finestra
◦ texture: ruta de la textura de la finestra

•

floors: array amb els paràmetres individual de cada pis. La posició dels
paràmetres a l'array determinen a quin pis afectaran.
◦ floorHeight: permet sobreescriure l'alçada dels pisos per defecte
◦ windowSeparation: permet sobreescriure la separació de les finestres.
◦ windowsGroup: sobreescriure el tipus d'agrupació de les finestres.
◦ windows: array amb els paràmetres de les finestres (mesh i texture).

•

roof: array amb els paràmetres del sostre.
◦ wallHeightProportion: proporció de la mida de les baranes del terrat
respecte l'alçada normal dels pisos.
◦ objects: array de paràmetres dels objectes que s'hi poden afegir (mesh i
texture).

A la Figura 37 es pot veure una instrucció i un edifici que ha generat.
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Figura 37: Codi que genera l'edifici de dalt a la dreta.
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CAPÍTOL 6. ANNEX 2: EXEMPLES DE RESULTATS

A la Figura 38 es mostren alguns dels edificis generats seguint el disseny presentat i
utilitzant la llibreria creada en JavaScript i WebGL.

Figura 38: Vuit edificis d'exemple creats amb la llibreria programada en JavaScript
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