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1. Introducció. 

 
1.1. General. 

 

El foc ha estat estudiat, usat al llarg del temps i ha mostrat el seu comportament 

variat i imprevist, sent en la gran majoria de vegades un fenomen destructiu i perillós. Per les 

seves característiques, no es un fenomen controlable i estable del que es pugui predir amb 

tota exactitud quin serà el seu comportament ja que depèn de molts factors i condicions, com 

per exemple:  

 

- la intensitat i direcció del vent,  

- la humitat del terreny,  

- el tipus i la quantitat de la vegetació... 

 

Abans de l’arribada de les noves tecnologies per estudiar el comportament del foc 

s’havia de fer recollint la informació dels focs que hi havia hagut fins al moment o 

experimentant directament amb el foc, tasca que podia resultar extremadament perillosa ja 

que no es pot establir un entorn controlat i segur al 100%.  

 

Ara amb les noves tecnologies i els models matemàtics que defineixen el 

comportament del foc es poden realitzar simulacions mitjançant les noves tecnologies per 

estimar com es comportarà un incendi forestal en uns entorns segurs que representin una 

situació concreta. 

 

En aquest projecte s’ha desenvolupat un simulador que representa la propagació 

d’un incendi forestal, que permet visualitzar i simular la propagació d’un incendi forestal 

amb realitat virtual. Això facilitarà a les pertinents organitzacions veure i estudiar el 

comportament d’un incendi en diferents terrenys i condicions ambientals, sense posar en 

perill ni recursos naturals ni humans, per poder prendre les decisions oportunes.  

 

El projecte es centra amb el comportament de la propagació del foc, no tracta la 

problemàtica de la seva extinció. S’ha dissenyat de forma que aquesta altra part es pugui 

implementar i adjuntar en un futur, així amb aquestes dues parts acabarà sent un projecte de 

més envergadura i que abordi tota la problemàtica del foc. 
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El projecte forma part de l’entorn de simulació LeanSim® i les dades necessàries per a 

realitzar les simulacions s’obtenen mitjançant un conjunt de fitxers, basats en el format 

definit pel sistema d’informació geogràfica IDRISI32. A més, el sistema esta construït per 

tenir una visió realista de la propagació d’un incendi forestal gràcies al motor gràfic VRML i 

a l’algoritme de propagació basat en un autòmat cel�lular que implementa el model 

BEHAVE. 

 

L’esquema de com s’integra el simulador al LeanSim® es el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les principals funcions del simulador es realitzar la simulació de la 

propagació d’un incendi en temps real i amb realitat virtual per a poder ser visualitzat, per 

exemple, en una CAVE1. Això permet als usuaris tenir un entorn 3D per interactuar 

directament amb un incendi forestal i realitzar les pràctiques necessàries sense cap risc, a 

més, el sistema proporciona una sèrie d’estadístiques i mapes resultants per poder fer 

diferents estudis. 

 

Tot això s’explica amb més detall als següents punts: 

 

o Idrisi32. 

o Vrml. 

o Behave. 

o LeanSim. 

                                                 
1 Cave Automatic Virtual Environment 

LEANEDITOR 

IDRISI32 LEANGEN 

LEANCLIENT 

BEHAVE 
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1.2. Idrisi32. 

 

Des de 1987 i basat en un programa d’investigació universitari (Clark Labs, Clark 

University), IDRISI ofereix un gran conjunt de sistemes d’informació geogràfica (SIG) i una 

gran varietat d’utilitats per al tractament d’imatges. IDRISI es el líder de la industria en 

funcionalitat analítica raster, cobrint tot el ventall de necessitats SIG i percepció Remota, des 

de la recerca en bases de dades fins al modelatge espacial, millorament de les imatges i 

classificació. 

 

De totes les possibilitats que ofereix IDRISI s’utilitzen les referents al Sistema 

d’Informació geogràfica. Un SIG es, fonamentalment, una base de dades per a informació 

geogràfica, aquesta informació es troba separada en diferents capes temàtiques i les guarda 

independentment, permetent treballar amb elles de manera rapida i senzilla. 

  

Una de les versions IDRISI es IDRISI32, el format d’aquest es el que s’utilitza per a les 

dades d’entrada i sortida del simulador, aquest programa esta basat en el sistema 

d’informació geogràfica mitjançant dades rasters i vectorials. El programa inclou base de 

dades, àlgebra de mapes, anàlisis de distancies, anàlisis de context, estadístiques espacials, 

suport en les decisions i tractaments de les imatges. També permet la transformació, 

visualització de dades d’entrada per a produir informació cartogràfica. 

 

El format dels fitxers de dades d’entrada i sortida utilitzat permet tenir un model 

digital d’un model espacial que representa una situació geogràfica. Els fitxers contenen dos 

tipus d’informació: 

 

- Dades: valors numèrics que representen un atribut del model, com per exemple:  

o el mapa, l’orientació del terreny,  

o la quantitat de fusta de la vegetació... 

 

- Informació de les dades: ens donen informació dels valors numèrics, com per 

exemple:  

o valor màxim i mínim,  

o error, resolució... 
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Per cada tipus d’informació necessària per fer la simulació de la propagació d’un 

incendi hi han dos fitxers amb el mateix nom però amb diferent extensió, un per a les dades i 

l’altre per a la informació de les dades. Aquestos fitxers també són diferents segons si les 

dades són: 

 

- Dades raster. 

- Dades vectorials.  

 

Per saber com es el format, consultar l’annex 1. 

 

En resum, per al projecte s’utilitzen els següents tipus d’arxius amb les seves 

respectives extensions: 

 

- Raster: (Dades del model, vent, ...) 

o nomArxiu.img: dades de la capa raster. 

o nomArxiu.doc: informació de les dades de la capa raster. 

 

- Vectorials: (Inici del foc) 

o nomArxiu.vec: dades del fitxer vectorial. 

o nomArxiu.dvc: informació del fitxer vectorial. 
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1.3. Vrml. 

 

Els inicis del VRML els podem situar cap al 1994, en la primera conferència 

internacional de la WWW on Mark Pesce i Tony Parisi van presentar Laberynth. Seguint 

l’exemple del HTML (HyperText Markup Languaje), nombrosos entusiastes dels gràfics 3D i 

de la realitat virtual s’embarquen en l’empresa de desenvolupar el VRML, Virtual Reality 

Markup Languaje que més endavant passaria a ser Virtual Reality Modeling Languaje, un 

llenguatge comú per desenvolupar entorns virtual a Internet. 

 

 Fins al moment hi ha tres versions d’aquest llenguatge: 

 

 - La primera versió és el VRML 1.0: va ser presentada l’abril del 1995 però va quedar 

molt lluny de les expectatives generades, ja que va néixer com un llenguatge per a la 

definició de mons estàtics. 

 

 - La segona versió és el VRML 2.0: la utilitzada per desenvolupar el simulador. 

Aquesta va introduir una sèrie de millores com: la interactivitat, so espacial i l’animació. 

Aquesta versió va ser la base del estàndard ISO/IEC 14772-1:1997, més conegut com 

VRML97. S’ha acabat utilitzant aquesta versió per que es disposa d’un SDK molt potent i 

fiable desenvolupat per l’empresa “parallelgraphics”. 

 

- La tercera versió és el X3D: extensible 3D graphics. El 2004 va ser la recta final per a 

la seva estandardització. Aquest facilita la lectura de les escenes i el intercanvi d’informació, 

gràcies al XML encoding, mantenint en lo possible la compatibilitat amb el VRML 97. 

 

El VRML es un llenguatge senzill per a la descripció de mons 3D interactius, aquestos 

es guarden en un arxiu de text amb l’extensió “.wrl”, són molt fàcils d’entendre i poden ser 

interpretats per un plug-in del navegador, aquests plug-ins poden ser descarregats, 

gratuïtament, de diferents fabricants. 

 

En resum, per poder treballar amb móns de realitat virtual, només es necessita un 

editor de text i un visor VRML2. 

                                                 
2 Com a editor de text es pot fer servir el notepad o d’altres més preparats per al Vrml, com per exemple, el 
VrmlPad de ParallelGraphics. I com a visors, es poden utilitzar el Cosmoplayer, Flux o el Cortona. 
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Bàsicament, un fitxer VRML (amb l’extensió “.wrl”) conté: 

 

1) La capçalera del fitxer. 

2) Comentaris. Comencen amb el caràcter ‘#’ 

3) Nodes. Elements de l’escena. 

4) Camps. Son els atributs dels nodes. 

5) Valors. Els valors dels atributs. 

 

Un petit exemple, amb la seva corresponent visualització, podria ser: 

 

#VRML V2.0 utf8 

# Un cilindre 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { 

diffuseColor 1 0 0 

} 

} 

geometry Cylinder { 

height 2.0 

radius 1.5 

}   

} 

 

L’especificació d’aquest llenguatge estàndard pot trobar-se a:  

http://www.web3d.org/x3d/specifications/vrml/index.html 

 

Al projecte s’ha utilitzat com a visor i eina de desenvolupament el SDK “Cortona 

Software Development Kit 4.0” de l’empresa ParallelGraphics. Es pot trobar més informació 

a l’annex 3 i a la pàgina web següent: 

http://www.parallelgraphics.com/products/cortona 

En aquesta pàgina web també es pot descarregar un visor gratuït. 

 

 El SDK del Cortona proporciona una API que permet integrar la tecnologia 3D de 

ParallelGraphics a les aplicacions usant c/C++ (el nostre cas), Visual Basic, Delphi, 

programes d’animació que suportin ActiveX, també en  Html i aplicacions en Java. 
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1.4. Behave. 

 

El model matemàtic usat, per realitzar els càlculs necessaris per obtenir com es 

comporta el foc en unes determinades condicions, es el BEHAVE. Les bases d’aquest model 

van ser: 

 

- El model de Rothermel, 1972. 

- NFDRS (National Fire Danger Rating System), Deeming i altres, 1972, 1974. 

- Albibi, 1976. 

 

Es fa servir una llibreria del BEHAVE (Andrews 1996) que conté els algoritmes 

necessaris per realitzar els càlculs matemàtics, aquests es realitzen mitjançant un autòmat 

cel�lular. Aquesta llibreria des de la primera versió que va sortir ha canviat de la següent 

forma: 

 

- 1996:  Versió 1.0 

- 1999:  Arreglat el NNFL07 

- 2004:  Implementació en c++ .NET (Pau Fonseca i Casas) 

 

El funcionament del BEHAVE, sense entrar de ple en detalls sobre com realitza els 

càlculs, es aquest: 

 

1) Rep una sèrie de dades d’entrada en format raster i vectorial que descriuen les 

condicions de l’entorn on es propagarà el foc. 

 

2) Calcula un model a partir d’aquestes dades i opera utilitzant, com a base, els 

tretze models de combustible que disposa per al càlcul del comportament del foc. 

 

3) A partir d’aquest model realitza tots els càlculs, comença a una cel�la i després 

continua amb les cel�les veïnes, agafant cada cop la cel�la que comença a cremar-

se més aviat. 

 

4) Els resultats son una sèrie d’imatges rasters amb els valors calculats, com per 

exemple: el temps d’ignició i la longitud de la flama per cada cel�la...  
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1.5 LeanSim. 

 

El LeanSim es un entorn de simulació desenvolupat pel Laboratori de càlcul de la 

Facultat d’informàtica de Barcelona, que es pot executar en plataformes que suportin el .Net 

de Microsoft. Les característiques principals d’aquest entorn són: 

 

- Plataforma Client-Servidor. 

- Integració de components georeferenciats. 

- Importació de plans AutoCad. 

- Suport de imatges vectorials i de mapes de bits. 

- Diferents modes d’execució: Explotació i desenvolupament. 

- Validació sintàctica i semàntica dels models disminuint els errors condicionats per la 

edició. 

- Connexió a gestors de bases de dades. 

- Generació d’informes estadístics... 

 

L’entorn de simulació LeanSim esta constituït pels següents components, tots ells 

relacionats entre si: 

 

- LeanEditor: Editor gràfic dels models que combina les tecnologies mes actuals de 

programació. 

 

- LeanGen: Motor de la simulació que permet la experimentació dels models creats 

amb el LeanEditor. 

 

- LeanStatistics: Recull les observacions associades a la experimentació dels models 

amb LenGen. 

 

- LeanTraining: Utilitat, que permet la interacció de l’usuari amb el model. 

 

- LeanClient: Utilitat de visualització distribuïda per la xarxa, que permet seguir 

l’experimentació d’un model. 

 

 Es pot trobar més informació a:  http://www.leansim.com 
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2. Planificació i costos. 

  

El següent diagrama de “gantt” mostra la planificació que s’ha seguit per 

desenvolupar el simulador d’incendis forestals: 

 

  

En aquest diagrama es pot veure que s’ha dedicat una part important del temps, més 

d’un més, a la recollida de dades i d’informació sobre les diferents eines disponibles per 

realitzar el simulador: 

  
- Analitzar Sistema Informació Geogràfica: Analitzar totes les possibilitats per obtenir les 

dades d’entrada del simulador. Al final s’ha escollit el format Idrisi32, encara que amb unes 

modificacions es pot adaptar el simulador per a que accepti el format GML3.  

 
- Analitzar LeanSim®: Veure com es aquest entorn i analitzar les classes que formen 

part d’aquest, per poder utilitzar-les al simulador. 

  
- Analitzar Behave: Estudiar com funciona aquesta llibreria que implementa aquest 

model matemàtic per obtenir el comportament del foc. 

  
- Analitzar Vrml: Veure com es l’especificació d’aquest llenguatge utilitzat per fer la 

representació en realitat virtual. 

  
- Analitzar Cosmoplayer i Cortona: Analitzar aquests visors i les seves eines de 

programació per a construir mons virtuals. 

                                                 
3 Geography Markup Language 
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 En l’annex 4 es pot consultar la llista de classes que formen part del simulador per 

saber quines han estat modificades, reutilitzades...  

 

També s’han dedicat unes tres setmanes a buscar la millor forma de representar 

gràficament els objectes necessaris per a visualitzar la propagació del foc: la vegetació, el foc i 

el fum. Aquests no han de ser molt pesats per que s’han de poder carregar ràpidament i 

eficientment ja que s’ha de fer una visualització en temps real i no poden consumir molts 

recursos de CPU, se’n necessiten bastants per als càlculs.  

 

 La part més important del temps s’ha dedicat a la implementació del simulador amb 

visual C++:  

  

 - Adaptació del motor gràfic (unes tres setmanes): Aquesta es una de les parts més 

importants per que amb el canvi del motor gràfic s’ha guanyat molta més eficiència i més 

possibilitats per a la construcció dels mons VRML. S’ha mantingut la compatibilitat amb el 

Cosmoplayer i s’ha dissenyat el motor per a que en un futur pugui acceptar altres eines de 

visualització.  

 

 - Implementació (uns dos mesos): 

 

- S’ha implementat la primera part de recollida de les dades d’entrada 

contingudes en el que s’anomena un projecte (unes dues setmanes).  

 

- En la segona part s’ha implementat el tractament d’aquestes dades, 

modificació i visualització  (unes dues setmanes).  

 

-   En la tercera s’ha implementat tot el referent a la simulació de la propagació 

del foc (unes tres setmanes).  

 

-   S’han dedicat unes dues setmanes a la revisió i millora de la implementació.      

 

 Finalment, l’últim mes s’ha utilitzat per a la realització de la documentació, les 

proves, verificació del correcte funcionament i la interfície del simulador. 
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3. Descripció del sistema. 

  

El funcionament del sistema, a grans trets, per a realitzar la simulació de la 

propagació d’un incendi forestal es pot explicar amb els següents passos: 

 

1. El sistema rep una sèrie de dades (en format raster i vectorial), contingudes en el 

que anomenem un projecte, que representen les condicions del terreny on s’inicia 

un foc. El sistema pot rebre les dades següents: 

  

a. Referents al combustible: combustible d’1hora, 10 hores, 100 hores, de 

fusta,  d’herba i el model de combustible. 

b. Referent al vent: la direcció i la velocitat.  

c. Referent al terreny: l’orientació, el pendent i el mapa (alçades del terreny).  

 

A més d’aquestes dades també ha de rebre: on s’inicia el foc i el temps que es 

vol que duri la simulació, si no es simularà fins al final i es generarà un punt 

d’inici aleatori. 

 

2. A partir d’aquestes dades i mitjançant la llibreria de càlcul del BEHAVE s’obtenen 

una sèrie de dades per a poder fer la visualització de la propagació del foc. Les 

dades que s’obtenen del BEHAVE són:  

 

a. El temps d’ignició. 

b. La longitud de les flames.     

 

3. Amb totes les dades i utilitzant el motor gràfic VRML desenvolupat per al 

Cortona es representa la propagació de l’incendi forestal. A més a més, també es 

mostren una sèrie d’estadístiques de la propagació,  calculades a partir de les 

dades obtingudes del BEHAVE.  

 

El sistema també permet editar, mostrar en 2D i 3D les dades d’entrada i sortida, 

visualitzar  qualsevol escena realitzada en VRML i guardar imatges de la simulació. 
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4. Formulació del problema. 

 

 Alguns dels problemes principals per veure el comportament real del foc en un 

determinat entorn i condicions són els següents: 

 

1. Experimentar amb el foc implica gastar recursos naturals. 

2. No es pot accelerar i frenar per veure amb més detall els punts i situacions més 

interessants. 

3. No es pot garantir un entorn segur. 

4. S’ha de fer tot un desplegament de medis que pot resultar costos. 

5. No es pot repetir exactament el comportament del foc en un determinat 

experiment. 

6. En el moment que hi ha un foc, interessa saber cap a on es propagarà per poder 

prendre les decisions més adequades. 

 

Aquests problemes es poden resoldre gràcies als avanços tecnològics que hi ha, es pot 

representar el comportament del foc en un ordinador i així garantir un entorn segur, no 

gastar recursos i comprovar, tantes vegades com es vulgui, el comportament del foc per 

prendre les decisions corresponents.  

 

 Per aconseguir una bona representació del comportament del foc i que els problemes 

es puguin anar solucionant s’han de seguir les següents premisses: 

 

 - S’han d’obtenir les dades d’un SIG. 

 

- S’ha d’utilitzar el model matemàtic BEHAVE. Aquest es basa en un autòmat 

cel�lular per a realitzar els càlculs per obtenir el comportament del foc i segueix un 

model discret de simulació.  

 

- S’ha de dissenyar per a que es pugui integrar de forma senzilla amb l’entorn de 

simulació LeanSim®.  

 

 A més a més, ha de representar la propagació del foc en temps real i en realitat virtual 

per a que la simulació pugui ser visualitzada en una CAVE. 
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5. Especificació del model. 

 
5.1. Requeriments. 

 

 En aquesta part de la documentació es descriuen els requeriments funcionals i no 

funcionals del simulador: 

  

Requeriments no funcionals. 

 

1. El Simulador es realitzarà amb el llenguatge C++.  

2. Com a SIG es farà servir el IDRISI32. Aquest ens proporcionarà una part de les 

dades d’entrada.  

3. Per fer els càlculs interns s’utilitza el BEHAVE. 

4. El simulador estarà integrat al entorn de simulació LEANSIM. 

5. Per realitzar els gràfics de realitat virtual s’usa el VRML 2.0. 

6. S’ha de poder executar en diferents plataformes. 

7. Ha de permetre tenir uns gràfics de bona qualitat. 

8. Ha de tenir una interfície fàcil d’usar. 

 

Comentaris: 

 

 Primer es volia fer servir el motor gràfic VRML que hi havia desenvolupat per al 

“Cosmoplayer”. Fins ara s’havia utilitzat aquest per que es gratuït i satisfeia totes les 

necessitats de desenvolupament, però ara, amb l’avanç amb les tecnologies de les targetes 

gràfiques s’ha decidit adaptar el motor gràfic a un visor més recent, que aprofiti les 

avantatges gràfiques d’aquestes, afegeixi noves funcionalitats i millores gràfiques.  

 

Com a nou visor i eina de treball s’ha escollit el Cortona per que millorà moltísim el 

tractament dels gràfics i la universitat disposa de llicencies per al SDK 4.0 del Cortona de 

l’empresa Parallelgraphics. 

 

Aquesta adaptació ha passat a ser una de les parts més importants en el 

desenvolupament del projecte. 
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Requeriments funcionals. 

 

 1. Carregar dades des de fitxers de tipus raster i vectorials per poder visualitzar-les o 

modificar-les. Com per exemple: 

Model.img ≡ Model del combustible usat   

  Velvents.img ≡ Velocitat dels vents    

  Dirvents.img ≡ Direcció dels vents  

... 

 

2. Poder definir el focus del foc. 

3. Generar fitxers de sortida de tipus raster i vectorials. Com per exemple: 

  Ignmap.img ≡ ignition time map 

  Flmap.img ≡ longitud de la flama  

... 

 

4. Generar estadístiques. Com per exemple: 

a. Temps 

b. Intensitat de l’avanç del foc. (Kw/m) 

c. Longitud de la flama. (m) 

d. Propagació del foc (m/min) 

e. Direcció del foc. 

f. Area cremada. 

... 

 

5. Generar un fitxer que conté tota la simulació. 

6. Permetre veure la simulació en 3D amb tots els seus elements. 

7. Simulació en temps real. 

8. Permetre a l’usuari començar la simulació. 

9. Poder accelerar i frenar la simulació. 

10. Poder aturar la simulació en qualsevol moment. 

11. Poder canviar el punt de vista. Per exemple: vista aèria, arran de terra... 

12. Poder veure la informació i les instruccions de l’aplicació. 

13. Simular un foc segons les dades d’entrada. 

14. Guardar imatges de la simulació. 
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Comentaris: 

 

El simulador es basa en un projecte que conté totes les dades necessàries per fer la 

simulació de la propagació d’un incendi forestal. Els fitxers al disc dur estan organitzats de la 

següent forma: 

 

 ...\projecte  ≡ Carpeta principal amb totes les dades del projecte. 

 

.\entrada ≡ Carpeta amb les dades d’entrada del projecte. Conté fitxers 

amb extensió:  

“.img”, “.doc”   ≡ Dades raster. 

“.vec”, “.dvc”   ≡ Dades vectorials. 

“.jpg”, “.gif”, “.png” ...  ≡ Imatges del terreny. 

 

.\sortida ≡ Carpeta amb les dades de sortida del projecte. Conté fitxers 

amb extensió: 

  “.img”, “.doc”  ≡ Dades raster. 

  “.bmp”  ≡ Imatges de la simulació. 

“.wrl” ≡ Fitxer VRML que conté la 

simulació. 

 

nprojecte.fbe  ≡ Fitxer amb les dades del projecte. 

 

 Aquest directori es podrà guardar a qualsevol lloc del disc dur però s’ha de mantenir 

aquesta estructura per a que les dades es carreguin correctament. Si es canvien els noms dels 

directoris o els noms del fitxers que formen part del projecte, el simulador pot no funcionar 

correctament. 
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5.2. Casos d’ús. 

 

Les funcions del sistema per a l’usuari son les següents: 
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Cas d’ús:  Crear projecte. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Definir totes les dades necessàries en un fitxer per a la simulació.  

Descripció:  

Des del menú l’usuari pot crear un nou projecte amb les dades d’entrada necessàries. 

Un cop seleccionada aquesta opció al menú, el programa demanarà els fitxers d’entrada i 

dades necessàries per començar una nova simulació. 

  

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari selecciona del menú l’opció de “crear projecte”. 

2. Primer s’obre una finestra on es trien els fitxers d’entrada, la foto del terreny, el 

inici del foc... i es pot posar una descripció del projecte. 

3. Un cop fet això es pot “cancel�lar” tot o “acceptar”. 

4. Si s’accepta s’activaran les opcions de la simulació. I es passarà al cas d’us de 

“guardar projecte”. 

5. Si es cancel�la només es tindran actives les opcions del menú referents al projecte i 

mostrar una escena. 

 

Cas d’ús:  Obrir projecte. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Carregar les dades necessàries des d’un fitxer. 

Descripció:  

Des del menú també es pot obrir un projecte existent. Un cop obert el programa ens 

mostra els fitxers i les dades que formen part del projecte. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari selecciona del menú l’opció “obrir projecte”. 

2. S’obre una finestra per recórrer el disc dur en busca d’un projecte creat 

anteriorment. 

3. Un cop triat el projecte se’ns mostrarà una nova finestra amb les seves dades i 

desprès s’habiliten les opcions corresponents per a poder simular aquest projecte 

obert. 
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Cas d’ús:  Tancar projecte. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Tancar el projecte carregat. 

Descripció:  Tanca el projecte que tenim carregat per realitzar la simulació. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan es tria “tancar”.  

2. Si hi ha un projecte carregat es tanca i s’inhabiliten les opcions corresponents. En 

cas contrari es mostra un missatge d’error. 

 

Cas d’ús:  Info projecte. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Mostrar les dades del projecte actual. 

Descripció: Des del menú també es pot consultar la informació del projecte carregat. Es 

mostra els fitxers i les dades que formen part del projecte. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari selecciona  l’opció “info”. 

2. S’obre una finestra amb la informació del projecte actual. 

  

Cas d’ús:  Modificar projecte. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Modificar les dades necessàries per a la simulació. 

Descripció:  Quan tenim carregat un projecte tenim la possibilitat de canviar les dades que 

formen part d’aquest. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “modificar”. 

2. Si hi ha un projecte carregat, s’obre una finestra on es poden modificar els fitxers 

d’entrada, la fotografia del terreny i la descripció del projecte. 

3. Podem acceptar els canvis o cancel�lar-los. 
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Cas d’ús:  Guardar projecte. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Guardar la informació necessària en un fitxer. 

Descripció:  

Guardar el projecte actual, salvant en un fitxer la informació necessària per més 

endavant seguir amb la simulació, també es copien els fitxers del projecte a un directori que 

te el mateix nom que el projecte. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari “accepta” l’últim pas de crear i modificar un 

projecte. 

2. S’obre una finestra amb el nom i la destinació del disc dur on volem guardar el 

projecte. El sistema crea l’estructura de fitxers necessària per tenir-ho tot en un 

directori. 

3. Si cancel�lem tornem a la finestra anterior. 

 

 

Cas d’ús:  Veure fitxer. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Mostrar la informació d’un dels fitxer que forma part del projecte. 

Descripció:  

En qualsevol moment l’usuari pot consultar les dades dels fitxers que formen part del 

projecte que es troba carregat. La informació continguda en els fitxers es pot visualitzar en 

2D i 3D. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “mostrar” un fitxer determinat del 

projecte. 

2. Si el fitxer forma part del projecte: s’obre una finestra on es pot veure en 2D i 3D, 

amb la seva llegenda, la informació disponible del fitxer seleccionat.  

3. També hi ha la possibilitat de mostrar on comença el foc si l’inici d’aquest es troba 

en un fitxer vectorial. 
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Cas d’ús:  Editar fitxer. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Editar la informació d’un dels fitxer que forma part del projecte. 

Descripció:  

Es pot modificar la informació dels fitxers rasters i vectorials que formen part del 

projecte, tan es poden editar els fitxers que contenen les dades com els que contenen la 

informació de les dades. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “editar”. 

2. S’obre una finestra on a la part esquerra, es pot veure el fitxer de les dades en 

forma de grid i a la part dreta, es pot veure el fitxer amb la informació de les 

dades. 

3. Es pot “Acceptar” i guardar els canvis o es pot cancel�lar tot. 

 

Cas d’ús:  Començar simulació. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Iniciar la simulació amb les dades existents.  

Descripció:  

Quan es tria l’opció de començar la simulació de la propagació del foc el sistema ens 

preguntarà una sèrie de paràmetres inicials i tot seguit comença la simulació del incendi amb 

temps real.  

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “simular” del menú. 

2. L’usuari te l’opció de definir el focus del foc o utilitzar el contingut en el fitxer 

especificat al crear el projecte i també pot establir la duració de la simulació. 

3. Un cop “acceptat” s’obren dues finestres, la primera mostra el control de la 

simulació (en la que es mostra una certa informació) i la segona mostra la 

simulació en temps real.  

4. Durant la simulació l’usuari pot accelerar, frenar i parar la simulació. També es 

pot canviar la vista a pantalla complerta.  
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Cas d’ús:  Accelerar simulació. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Accelerar la simulació del incendi forestal. 

Descripció:  

Durant la simulació l’usuari pot accelerar la simulació amb una certa velocitat,  en 

qualsevol moment l’usuari pot tornar la simulació de la propagació del foc a la seva velocitat 

real i aturar-la. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari mou la barra del control cap a la part superior 

de la finestra. 

2. Cada cop que es mou la barra cap a la part superior de la finestra s’accelera la 

simulació. 

3. Per a tornar la simulació a temps real només cal pitjar “velocitat normal” de la 

finestra de control. 

 

Cas d’ús:  Frenar simulació. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Frenar la simulació del incendi forestal. 

Descripció:  

Durant la simulació l’usuari pot frenar-la disminuït la seva velocitat, en qualsevol 

moment l’usuari pot tornar la simulació de la propagació del foc a la seva velocitat real i 

aturar-la. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari mou la barra del control cap a la part inferior 

de la finestra. 

2. Cada cop que es mou la barra cap a la part inferior es frenarà la simulació amb 

una certa velocitat. 

3. Per a tornar la simulació a temps real només cal escollir “velocitat normal” de la 

finestra de control. 
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Cas d’ús:  Parar simulació. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Parar la simulació en el temps. 

Descripció: En qualsevol moment de la simulació l’usuari pot aturar la simulació i després 

pot decidir si tornar-la a començar des del inici o continuar des del lloc on s’havia aturat. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari situa la barra del control a la part inferior. 

2. Un cop situada la barra l’usuari té la possibilitat de continuar la simulació (movent-la 

cap a la part superior) o parar-la del tot pitjant el “Parar”.  

 

Cas d’ús:  Guardar imatge. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Guardar una imatge de la simulació. 

Descripció: En qualsevol moment de la simulació l’usuari pot guardar una imatge del que 

s’esta veient. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari pitja “guardar imatge”. 

2. El sistema guarda una imatge del que es veu a la simulació al directori de sortida 

del projecte, aquesta te com a nom els segons transcorreguts de la simulació. 

 

Cas d’ús:  Mostrar resultats. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Mostrar els resultats obtinguts de la simulació. 

Descripció: Consultar les estadístiques i els resultats obtinguts de la simulació. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “mostrar resultats” del menú. 

2. El sistema mostra les estadístiques i els resultats obtinguts en una nova finestra. 

També es poden editar, visualitzar en 2D i 3D els mapes obtinguts. 



Simulador d’incendis forestals. 

 23 

Cas d’ús:  Canviar vistes. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Canviar la vista amb la que es veu la simulació. 

Descripció:  

L’usuari pot canviar el punt de vista amb el qual està observant la simulació del 

incendi o utilitzar les que hi han predefinides al simulador.  

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “vistes” de la finestra de la simulació. 

2. L’usuari pot seleccionar entre una sèrie de vistes o situar-se allí que vulgui. 

3. Es canvia a la vista seleccionada. 

 

Cas d’ús:  Mostrar escena. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Mostrar un fitxer amb extensió “wrl”. 

Descripció: Es pot visualitzar un fitxer (“.wrl”) que contingui un mon creat amb Vrml. 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “mostrar escena” del menú. 

2. El sistema mostra una nova finestra amb l’escena que hi ha al fitxer escollit. 

 

Cas d’ús:  Veure ajuda. 

Actors:  Usuari. 

Propòsit: Mostrar informació del funcionament del simulador. 

Descripció:  

En qualsevol moment l’usuari pot veure l’ajuda del programa anant al menú 

principal per veure les opcions i el funcionament d’aquest.  

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

1. El cas d’us comença quan l’usuari escull “ajuda” del menú. 

2. Es mostra l’ajuda del simulador.  
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5.3. Diagrama de classes. 

 

En aquest diagrama no es mostren algunes de les classes que formen part del 

LeanSim i que son poc rellevants a l’hora de mostrar l’estructura del Simulador, tampoc es 

mostren ni les operacions ni els atributs de les classes, ho veurem amb detall al següent punt. 

 

El diagrama de classes amb l’estructura del Simulador es el següent:  
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Descripció de les classes. 

 

En aquesta secció es descriuen els atributs i els mètodes que formen part de les classes 

del Simulador. Com hi ha unes quantes classes que formen part de l’entorn LeanSim i que ja 

estaven fetes, només es descriuen les parts noves. Tampoc s’han inclòs la majoria de les 

funcions Set i Get que estableixen i consulten els valors dels atributs, ni les operacions 

constructores i destructores, ni controladores de missatges que no siguin interessants, ni 

d’altres poc importants per no fer-ho tant extens. Si no es diu el contrari els atributs són 

privats i les operacions públiques. 

 

CSimuladorApp. 

 

 Aquesta es la classe principal del Simulador i defineix tot el necessari per gestionar 

tot el programa: menús, icones... 

-OnObrir() : void

-OnInfo() : void

-OnTancar() : void

-OnNou() : void

-OnModificar() : void

-OnEsborrar() : void

-OnEditar() : void

-OnMostrar() : void

-OnSimular() : void

-OnResultats() : void

-OnEscena() : void

-GetValorRegistre(entrada Valor : string) : string

-Editar(entrada titol : string, entrada fitxer : string, entrada vect : bool) : void

-Mostrar(entrada fitxer : string, entrada idvrml : string) : void

-HiHaProjecte() : bool

-ComprovarFoc() : bool

-ObtenirIniciFoc(entrada * inici : CPunt) : bool

-m_Menu : CMenu

-m_Projecte : CProjecte

-m_Simulat : bool

CSimulador

 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Menu 
Expressió de tipus: CMenu 
Descripció:  Permet activar i desactivar els menús del simulador. 

2. m_Projecte 
Expressió de tipus: CProjecte 

 Descripció:  Conté la informació necessària per fer una simulació. 

3. m_Simulat 
Expressió de tipus: bool 
Descripció:  Marca si el projecte carregat ha estat simulat o no. 
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MÈTODES. (Tots són privats) 

1. OnObrir 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara el necessari per carregar un projecte. 

 
2. OnInfo 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara el necessari per mostrar la informació d’un projecte. 

 
3. OnTancar 

Tipus de retorn: void 
 Descripció:  Prepara el necessari per tancar el projecte actual. 
 
4. OnNou 

Tipus de retorn: void 
 Descripció:  Prepara el necessari per crear un nou projecte.  
 
5. OnModificar 

Tipus de retorn: void 
 Descripció:  Prepara el necessari per modificar el projecte carregat. 
 
6. OnEsborrar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara el necessari per esborrar el projecte carregat. 

 
7. OnEditar 

Tipus de retorn: void 
 Descripció:  Prepara el necessari per editar els fitxers del projecte. 
 
8. OnMostrar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara el necessari per mostrar en 2D i 3D els fitxers. 

 
9. OnSimular 

Tipus de retorn: void 
 Descripció:  Prepara el necessari per a simular el projecte carregat. 
 
10. OnResultats 

Tipus de retorn: void 
Descripció: Prepara el necessari per a mostrar les estadístiques de la simulació. 

 
11. OnEscena 

Tipus de retorn: void 
 Descripció:  Mostra una escena continguda en un fitxer “.wrl”. 
 
12. GetValorRegistre 

Tipus de retorn: string 
Descripció:  Dona el valor del registre per saber on es troba instal�lat. 
Paràmetres 

12.1. Valor 
Expressió de tipus: string   
Tipus:   entrada 
Descripció:  Entrada del registre que es busca. 
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13. Editar 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara un diàleg per a editar un fitxer. 
Paràmetres 

13.1. vect 
Expressió de tipus: bool   
Tipus:   entrada 

   Descripció:  Si el fitxer es vectorial o no. 
13.2. titol 

Expressió de tipus: string   
Tipus:   entrada 
Descripció:  Text que es mostra a la barra del dialeg. 

13.3. fitxer 
Expressió de tipus: string   
Tipus:   entrada 
Descripció:  Nom i directori del fitxer que s’edita. 

 
14. Mostrar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara un diàleg per a mostrar un fitxer en 2D i 3D. 
Paràmetres 

14.1. fitxer 
Expressin de tipus: string   
Tipus:   entrada 
Descripció:  Nom i directori del fitxer que es vol mostrar. 

14.2. idvrml 
Expressió de tipus: string   
Tipus:   entrada 
Descripció:  Identificador del fitxer que es vol mostrar. 

 
15. HiHaProjecte 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Comprova si actualment hi ha un projecte carregat. 

 
16. ComprovarFoc 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Comprova si esta marcada l’opció de mostrar el inici del foc. 

 
17. ObtenirIniciFoc 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obté el punt inicial del foc, si no pot ens torna fals 
Paràmetres 

17.1. inici 
Expressió de tipus: CPunt *   
Tipus:   entrada i sortida 
Descripció:  Coordenades x, y, z del inici del foc. 
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CProjecte. 

 

 Aquesta classe s’encarrega de guardar tota la informació necessària per a poder 

realitzar una simulació de la propagació del foc: dades d’entrada, fotografia del terreny... 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Descripcio 
Expressió de tipus: string 

 Descripció:  Guarda la descripció del projecte emmagatzemat. 
 
2. m_Path 

Expressió de tipus: string 
 Descripció:  Directori del disc dur on es troba guardat el projecte. 
 
3. m_PathEntrada 

Expressió de tipus: string 
Descripció:  Directori del disc dur on es troben les dades d’entrada.  

 
4. m_PathSortida 

Expressió de tipus: string 
 Descripció:  Directori del disc dur on es guarden les dades de sortida.  
 
5. m_Fitxer 

Expressió de tipus: string 
 Descripció:  Fitxer amb tota la informació del projecte. 
 
6. m_Foto 

Expressió de tipus: string 
 Descripció:  Fotografia del terreny. 
 
7. m_Carregat 

Expressió de tipus: string 
 Descripció:  Si el projecte, actualment, es troba carregat al simulador. 
 
8. m_Fitxers[] 

Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: string 

 Descripció:  Llista de fitxers que formen part del projecte. 
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MÈTODES. 

1. Obrir 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara la carrega d’un projecte. 

 
2. MostrarInfo 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Mostrar la informació del projecte actual.  

 
3. Tancar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Tancar el projecte actual. 

 
4. Nou 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crear un nou projecte des del principi. 

 
5. Modificar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Modificar o crear un nou projecte a partir d’un existent. 

 
6. Eliminar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Esborrar el projecte actual. 

 
7. GuardarProjecte 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guardar la informació del projecte. 
 
Tots els mètodes que venen a continuació tenen:  Visibilitat: private 
 

8. Comprovacions 
Tipus de retorn: bool 

 Descripció:  Comprova si el projecte té les dades necessàries. 
 
9. CrearEstructura 

Tipus de retorn: bool 
 Descripció:  Crea l’estructura de directoris per a guardar el projecte. 
 
10. CopiarFitxers 

Tipus de retorn: bool 
 Descripció:  Copia els fitxers d’entrada al directori d’entrada del projecte. 
 
11. GuardarFitxer 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guardar un fitxer “.txt” amb la informació del projecte. 
Paràmetres 

11.1. *fitxer 
Expressió de tipus: CStdioFile 
Tipus:   entrada 
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12. DeleteDirectory 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Elimina un directori del disc dur. 
Paràmetres 

12.1. papelera 
Expressió de tipus: bool 
Tipus:   entrada 
Valor per Defecte: true 
Descripció:  Si al esborrar-ho es posa a la paperera. 

12.2. directori 
Expressió de tipus: string 
Tipo:   entrada 

 
13. CargarProjecte 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Carrega els valors del projecte als atributs corresponents.  

 
14. ReconeixerEtiquetes 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Va mirant les etiquetes del fitxer del projecte. 
Paràmetres 

14.1. opcio 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Identificador del que es vol reconèixer. 

14.2. et2 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 

   Descripció:  Final de l’etiqueta que es vol reconèixer. 
14.3. linea 

Expressió de tipus: string * 
Tipus:   entrada i sortida 

   Descripció:  Línea del fitxer que s’està mirant. 
14.4. et1 

Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Inici de l’etiqueta que es vol reconèixer. 

14.5. fitxer 
Expressió de tipus: CStdioFile 
Tipus:   entrada i sortida 
Descripció: Fitxer de projecte del que es vol reconèixer les 

etiquetes. 
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CDlgGestioProjecte. 

 

 En aquesta classe es defineix el diàleg (“IDD_DIALOGGes”) per: 

 

1) Solicitar les dades necessàries per crear un nou projecte. 

 

2) Modificar les dades d’un projecte existent.  

 

Després aquestes dades introduïdes per l’usuari es guarden en l’estructura vista 

anteriorment: CProjecte. 

 

 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Gestio 
Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: string 
Descripció:  Text de la part superior de la finestra que s’està mostrant. 

 
2. m_EDITFit 

Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: string 

 Descripció:  Per carregar els noms dels fitxers d’entrada. 

 
3. m_Foto 

Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: string 

 Descripció:  Fotografia del terreny, per fer més realista la representació. 

 
4. m_EDITDesc 

Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: string 
Descripció:  La descripció del projecte. 
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MÈTODES. 

1. SetGestio 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir la tasca que s’està realitzant. 
Paràmetres 

1.1. Gestio 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Text amb la tasca que s’està realitzant. 

 
2. GuardarDades 

Visibilitat:  private 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres 

2.1. dades 
Expressió de tipus: CProjecte 
Tipus:   entrada 
Descripció: Guarda la informació de les dades introduïdes a un 

CProjecte. 
 
3. BuscarFitxer 

Visibilitat:  private 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Explorar el disc dur en busca d’un cert fitxer. 
Paràmetres 

3.1. text 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Text a mostrar a la finestra de cerca. 

3.2. fitxer 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Identificador del fitxer que s’està buscant. 

3.3. ext 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Extensió del fitxer que s’està buscant. 
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CDlgFitxersEntrada. 

 

 Aquesta classe defineix un diàleg (“IDD_DIALOGEditar ”) per a mostrar-se en un 

“grid” i en uns camps les dades dels fitxers raters i vectorials que formen part del projecte 

per poder editar-los. 

 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Celles 
Expressió de tipus: CEditGrid 
Descripció:  Grid per editar la informació. 

 
2. m_Fitxer 

Expressió de tipus: string 
Descripció:  Fitxer que s’està editant. 

 
3. m_Raster 

Expressió de tipus: bool 
Descripció:  Si es raster o no. 

 
4. m_Dades 

Expressió de tipus: string 
Descripció:  Contingut del fitxer de dades. 

 
5. m_Info 

Expressió de tipus: string 
Descripció: Contingut important de la informació del fitxer de dades per editar. 

 
6. m_Resta 

Expressió de tipus: string 
Descripció: Contingut de la informació del fitxer de dades que no es deixa editar. 
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7. m_FitxerRast 
Expressió de tipus: CDadesGrid 

 Descripció:  Fitxer raster que es vol editar. 
 
8. m_FitxerVect 

Expressió de tipus: CFitxerVec 
Descripció:  Fitxer vectorial que es vol editar. 

 
9. m_FDades 

Expressió de tipus: CStdioFile 
Descripció:  Fitxer on es guardaran les dades editades. 

 
10. m_FInfo 

Expressió de tipus: CStdioFile 
Descripció:  Fitxer on es guardarà la informació de les dades editades. 

 
11. m_Camp[] 

Expressió de tipus: Cedit 
Descripció:  Llista de camps per a mostrar la informació de les dades. 

 
12. m_EstaticTd 

Expressió de tipus: string 
Descripció: Camp del “Tipus de dades” dels fitxers d’informació de les dades. 

 
13. m_EstaticC 

Expressió de tipus: string 
Descripció:  Camp de “Columnes” dels fitxers d’informació de les dades. 

  

MÈTODES. 

1. DadesRast 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Mostra les dades corresponents d’un fitxer de tipus raster.  

 
2. DadesVect 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Mostra les dades corresponents d’un fitxer de tipus vectorial. 

 
 A partir d’aquest punt totes les operacions tenen:  Visibilitat: private 
 
3. ValorsCellesRast 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega al grid els valors del fitxer raster. 

 
4. ValorsCellesVect 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega al grid els valors del fitxer vectorial.   

 
5. ValorsInfoRast 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega als camps el fitxer d’informació d’un fitxer raster. 

 
6. ValorsInfoVect 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega als camps el fitxer d’informació d’un fitxer vectorial. 
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7. GuardarDades 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guarda les dades raster al fitxer corresponent. 

 
8. GuardarInfo 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guarda les dades vectorials al fitxer corresponent. 

 
9. PosarEst 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Posa l’extensió “.img” o “.vec” segons correspongui. 

 
10. CanviarExt 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Canvia l’extensió de “.img” a “.doc” i de “.vec” a “.dvc”. 

 
11. Escriure 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Escriu un valor a l’etiqueta corresponent. 
Paràmetres 

11.1. valor 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Valor de la informació que es vol escriure. 

11.2. etVect 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció: Identificador d’una etiqueta del fitxer d’informació 

vectorial. 
11.3. etRast 

Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció: Identificador d’una etiqueta del fitxer d’informació 

raster. 
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CFitxerVec. 

Aquesta classe forma part del LEANSIM però s’ha afegit la part per poder obrir un 

fitxer d’aquest tipus, obtenir les dades i la informació per  mostrar-les i modificar-les al 

programa. 

 

ATRIBUTS. 

1. m_FitxerVec 
Expressió de tipus: CStdioFile 
Descripció:  Fitxer amb les dades. 

 
2. m_FitxerDvc 

Expressió de tipus: CStdioFile 
Descripció:  Fitxer amb la informació de les dades. 

 
3. m_PrimerPunt 

Expressió de tipus: CPunt 
Descripció:  Primer punt del fitxer de dades. 

 

MÈTODES. 

1. Obrir 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Carregar el fitxer amb extensió “.dvc” i “.vec”.   
Paràmetres 
1.1. fitxer 

Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Nom del fitxer vectorial que es vol carregar.  

 
2. Tancar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Tancar el fitxer amb les dades i el d’informació de les dades. 

 
3. Inici 

Tipus de retorn: CPunt 
Descripció:  Obtenir el primer punt del fitxer de dades. 

 
4. ObteCamp 

Tipus de retorn: string 
Descripció: Obtenir un determinat camp del fitxer d’informació de les dades. 
Paràmetres 
4.1. camp 

Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Identificador del camp que es vol obtenir. 
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CDlgLlegenda. 

 

Aquesta classe defineix un diàleg (“IDD_DialegLlegenda ”) que s’encarrega de 

mostrar una llegenda amb 13 colors d’un mapa 2D o 3D que s’està visualitzant en una 

finestra contigua. 

 

 

 

ATRIBUTS. 

 

1. m_STATICCamp[] 
Expressió de tipus: string 
Descripció:  Camp amb el valor d’un color de la llegenda.   

 

MÈTODES. 

 

1. SetStaticCamp 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el valor del camp. 
Paràmetres 

1.1. id 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Identificador del camp. 

1.2. valor 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Valor que es vol posar al camp. 

 

2. GetStaicCamp 
Tipus de retorn: string 
Descripció:  Consultar el valor d’un camp. 
Paràmetres 

2.1. id 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Identificador del camp. 
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CDlgProgres. 

 

 Classe que defineix un diàleg (“IDD_BarraProgress ”) per mostrar una finestra amb 

una barra de progrés que va indicant com esta la tasca que esta realitzant el simulador en 

cada moment. 

 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Progres 
Expressió de tipus: CProgressCtrl 
Descripció:  Control de la barra de progrés. 

 
2. m_Estat 

Expressió de tipus: string 
Descripció:  Estat amb el que es troba el simulador. 

 

MÈTODES. 

1. GetEstat 
Tipus de retorn: string 
Descripció:  Consultar la tasca que esta realitzant el simulador. 

 
2. SetEstat 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir la tasca que esta realitzant el simulador. 
Paràmetres 

2.1. estat 
Expressió de tipus: string 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Text amb la tasca que s’està realitzant. 

 
3. Rang 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Valors que pot agafar la barra de progrés. 
Paràmetres 

3.1. max 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Valor màxim de la barra. 

 
3.2. min 

Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Valor mínim de la barra. 
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4. Pas 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir el valor que s’avança de la barra quan es fa un pas. 
Paràmetres 

4.1. pas 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Longitud de cada pas. 

 
5. Avancar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Avançar un pas la barra de progrés. 
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Una de les classes que no s’ha mostrat al diagrama i que no es descriurà amb detall 

però que te un pes important al simulador es la següent: 

 

CControl. 

 

 Aquesta classe forma part del SDK del Cortona i ens defineix tot el necessari per 

accedir des de la classe CVRMLGestor a les diferents característiques i components d’un 

mon VRML, ens permet controlar el Control ActiveX del Cortona. 

 

+put_BackColor()

+get_BackColor()

+put_Scene()

+get_Scene()

+...()

-...

CControl

 

 

  Per més informació consultar l’annex 3 o la pàgina web del fabricant del SDK 

Cortona: 

 

www.parallelgraphics.com 
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CDadesGrid. 

 

Aquesta classe forma part del LeanSim i conte tota la informació d’un grid. El més 

important que s’ha afegit es que tingui la informació de si el grid es un mapa amb vegetació, 

que per una cel�la doni l’altura de qualsevol punt del seu interior i torni el seu color 

corresponent, i també s’ha afegit la possibilitat de tenir una imatge al sostre. 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Vegetacio 
Expressió de tipus: bool 
Descripció:  Si hi ha vegetació o no. 

 
2. m_BackGroundSostre 

Expressió de tipus: string 
Descripció:  Imatge del sostre de la vista panoràmica. 

 

MÈTODES. 

1. ObtenirPunts 
Tipus de retorn: string 
Descripció:  Obtenir una llista de tots els valors del grid. 

 
2. ObtenirColors 

Tipus de retorn: string 
Descripció:  Obtenir una llista dels colors del grid per cada cella. 

 
3. CalcularY 

Tipus de retorn: float 
Descripció:  Calcula l’alçada d’un punt del grid. 
Paràmetres 

3.1. z 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Coordenada z del punt al grid. 

3.2. i 
Expressió de tipus: int Tipus: entrada 
Descripció:  Numero de cel�la del grid. 

3.3. x 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Coordenada x del punt al grid. 
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4. SetBackGround 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix la imatge que hi ha al sostre. 
Paràmetres 

4.1. bSostre 
Expressió de tipus: string Tipus: entrada 
Valor por Defecte: "" 
Descripció:  Nom i directori de la imatge del Sostre. 

4.2. bE 
Expressió de tipus: string Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori de la imatge de l’Est . 

4.3. bO 
Expressió de tipus: string Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori de la imatge de l’Oest. 

4.4. bS 
Expressió de tipus: string Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori de la imatge del Sud. 

  4.5. bN 
Expressió de tipus: string Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori de la imatge del Nord. 

 
5. GetBackGround 

Tipus de retorn: string 
Descripció:  Dona el nom i el directori d’una imatge. 
Parámetres 

3.1. type 
Expressió de tipus: int Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de la imatge. 

 
 
 Totes les operacions que venen a continuació tenen:  Visibilitat: private 
 
6. PuntInicial 

Tipus de retorn: CPunt 
Descripció:  Calcula el punt d’un extrem d’una cel�la. 
Paràmetres 

6.1. i 
Expressió de tipus: int Tipus: entrada 
Descripció:  Número de cel�la. 

 
7. PuntTriangle 

Tipus de retorn: CPunt 
Descripció:  Calcula un punt d’un dels triangles que formen una cel�la. 
Paràmetres 

7.1. i 
Expressió de tipus: int 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Número de cel�la. 

7.2. inici 
Expressió de tipus: CPunt 
Tipus:   entrada 
Descripció:  Punt inicial calculat de la cel�la. 
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8. Pla 
Tipus de retorn: float 
Descripció: Calcula un pla i retorna un valor d’aquest per un punt. 
Paràmetres 

8.1. x 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Coordenada x del punt. 

8.2. p3 
Expressió de tipus: CPunt Tipus: entrada 
Descripció:  Tercer punt necessari per calcular el pla. 

8.3. z 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Coordenada z del punt. 

8.4. p2 
Expressió de tipus: CPunt Tipus: entrada 
Descripció:  Segon punt necessari per calcular el pla. 

8.5. p1 
Expressió de tipus: CPunt Tipus: entrada 
Descripció:  Primer punt necessari per calcular el pla. 

 
9. DefinirColor 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Defineix el color d’una cel�la segons el seu valor. 
Paràmetres 

9.1. r 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del color vermell. 

9.2. a 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor de la cel�la. 

9.3. g 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del color verd. 

9.4. b 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del color blau. 

10. InicialitzarPaleta 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Defineix una paleta amb 14 colors.  

 
11. PosarColor 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix un color a una certa posició d’una paleta. 
Paràmetres 

11.1. i 
Expressió de tipus: int Tipus: entrada 
Descripció:  Posició d’una paleta. 

11.2. r 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del color vermell. 

11.3. g 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del color verd. 

11.4. b 
Expressió de tipus: float Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del color blau. 
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CVRMLGestor. 

 

En aquesta classe es defineix tot el motor gràfic del VRML. Es una classe que forma 

part del LeanSim i que inicialment només estava definida per al Cosmoplayer, ara s’ha 

modificat la definició per a que pugui acceptar més visors, de moment s’ha afegit el Cortona. 

També si han afegit noves funcionalitats per aquest. 

 

 S’ha intentat mantenir, en el màxim possible, la compatibilitat amb el Cosmoplayer, 

per això s’han mantingut les definicions de les operacions existents o s’han redefinit de 

forma que siguin compatibles. Per fer el canvi s’ha seguit el següent mètode: 

  

- Si fins al moment hi havia definida una funció, per exemple, SetWorld(paràmetres); 

 

- Ara, aquesta, s’ha passat a SetWorldCosmo(paràmetres) i se’n han creat dues més: 

SetWorldCortona(paràmetres) i la principal SetWorld(paràmetres) 

 

ATRIBUTS. 

 
1. m_Visor 

Expressió de tipus: int 
Descripció:  Ens indica quin visor s’està utilitzant.  

0 = Cosmoplayer; 1 = Cortona ... 
 
2. m_MapaNodesCortona 

Expressió de tipus: CTypedPtrMap<CMapStringToPtr,CString,INodeObject*> 
 Descripció:  Llista de nodes que formen el món. 
 
3. m_Cortona 

Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: CControl 
Descripció:  Control del ActiveX del Cortona. 

 
4. m_Engine 

Visibilitat:  public 
Expressió de tipus: IEngine * 

 Descripció:  Control del VrmlAutomation del Cortona. 
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MÈTODES. 
1. SetVisor 

Tipus de retorn: int 
Descripció: Estableix el visor que es vol utilitzar per a la representació. 
Paràmetres 

1.1. visor 
Expressió de tipus: int Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del visor. 

 
2. GetVisor 

Tipus de retorn: int 
Descripció:  Consulta del visor que s’està utilitzant. 

 
3. InicialitzarCortona 

Tipus de retorn: bool 
Descripció: Prepara el CControl i el IEngine per a ser utilitzats. A més  

també es defineixen una sèrie de paràmetres per al visor. 
 
4. GetMatFloatsCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció: Obté els elements que són de tipus float del node material. 
Paràmetres 

4.1. ID 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del node. 

4.2. t 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Valor de la transparència. 

4.3. ai 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Valor del “ambient intensity”. 

4.4. s 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Valor del “shininess” 

 
5. SetMatFloatsCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix els camps de tipus float d’un node material. 
Paràmetres 

5.1. ID 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del node. 

5.2. t 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor de la transparència. 

5.3. ai  
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Valor per Defecte: 0,000000 
Descripció:  Valor del “ambient intensity”. 

5.4. s 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Valor per Defecte: 0,000000 
Descripció:  Valor del “shininess”. 
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6. GetTexturaCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Consulta la textura d’un node de l’escena Vrml. 
Paràmetres 

6.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del node. 

6.2. url 
Expressió de tipus: CString & Tipus: entrada i sortida 
Descripció: Nom del fitxer que conte la imatge que s’usa com a 

textura. 
6.3. bucle 

Expressió de tipus: BOOL & Tipus: entrada i sortida 
Descripció: Ens indica si la textura del node es va repetint tota 

l’estona quan es una imatge animada. 
6.4. vel 

Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 
Descripció: Ens indica la velocitat de reproducció de la  
 textura quan es una imatge animada. 

 
7. SetTexturaCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Posa una textura a un objecte. 
Paràmetres 

7.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte 

7.2. url 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom del fitxer amb la textura. 

7.3. loop 
Expressió de tipus: BOOL  Tipus: entrada 
Valor per Defecte: false 
Descripció:  Si es vol que es vagi repetint. 

7.4. vel 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Valor per Defecte: 1 
Descripció:  Velocitat de reproducció. 

 
8. DirectionalLight 

Tipus de retorn: float 
Descripció:  Crea llum en una direcció. 
Paràmetres 

8.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

8.2. x 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Direcció x de la llum. 

8.3. y 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Direcció y de la llum. 

8.4. z 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Direcció z de la llum. 
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9. CreateGrid 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea un objecte “ElevationGrid” 
Paràmetres 

9.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

9.2. x 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Nombre de columnes del grid. 

9.3. xS 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del XSapcing. 

9.4. z 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada  
Descripció:  Nombre de files del grid.  

9.5. zS 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del ZSpacing. 

9.6. ca 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del “creasse angle”. 

9.7. punts 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Llista de punts que formen el grid. 

9.8. colors 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Llista de colors per a cada cel�la del grid. 

 
 
10. CreateObject3DTextura 

Tipus de retorn: void 
Descripció: Crea un objecte amb dos plans perpendiculars i els hi posa la textura. 
Paràmetres 

10.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

10.2. url 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori del fitxer que conte la textura. 

10.3. px, 10.4 py, 10.5 pz 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Posició x, y, z on situarem l’objecte. 

10.6. tx, 10.7 ty, 10.8 tz 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Mida de la coordenada x, y, z de l’objecte (Escala). 

10.9. tipus 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Valor per Defecte: "ImageTexture" 
Descripció:  Tipus de textura que s’aplica al objecte. 
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11. GetCycleCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona el temps de cicle en que es troba un rellotge. 
Paràmetres 

11.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

11.2. t 
Expressió de tipus: double & Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Valor del temps. 

 
12. SetCycleCortona 

Tipus de retorn: double 
Descripció:  Estableix el temps de cicle en que es troba el rellotge. 
Paràmetres 

12.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

12.2. t 
Expressió de tipus: double  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del temps. 

 
13. CreateTimerCortona 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Crea un objecte de tipus rellotge. 
Paràmetres 

13.1. ID 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

13.2. CycleInterval 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del temps de cicle. 

13.3. loop 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Si el rellotge ha de fer un bucle. 
13.4. StartTime 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor en que comença a contar el rellotge. 

13.5. StopTime 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Valor en que s’ha d’aturar el rellotge. 
 
14. GetCycleTimeCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona el valor establert com a temps de cicle d’un rellotge. 
Paràmetres 

14.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

14.2. t 
Expressió de tipus: double & Tipus: entrada 

   Descripció:  Valor del temps de cicle. 
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15. CreateColorPositions 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea un interpolador de colors. 
Paràmetres 

15.1. ID 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte. 
15.2. Keys 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Rang de les claus del interpolador. 

15.3. KeysValues 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Valors de les claus. 
16. CreateScaleInterp 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea un interpolador d’escala. 
Paràmetres 

15.1. ID 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte. 
15.2. Keys 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Rang de les claus del interpolador. 

15.3. KeysValues 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Valors de les claus. 
 

17. GuardarEscenaCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guarda en un fitxer “.wrl” l’escena que s’està representant 
Paràmetres 

17.1. fitxer 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom del fitxer on es vol guardar l’escena.  

18. CreateScriptText 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Crear un script a partir d’un text. 
Paràmetres 

18.1. ID 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

18.2. text 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Text que conte el script. 

 
19. CreateVrmlFromStringCortona 

Visibilitat:  private 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea un objecte vrml a partir d’un text. 
Paràmetres 

19.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte.   

19.2. vrml 
Expressió de tipus: OLECHAR* Tipus: entrada 
Descripció:  Text en Vrml que descriu l0objecte.   
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Totes les operacions que venen a continuació tenen: Visibilitat: private 
 
20. CreateVrmlFromStringAux 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  A partir d’un text ens crea un node del Cortona. 
Paràmetres 

20.1. text 
Expressió de tipus: OLECHAR* Tipus: entrada 
Descripció:  Text amb la descripció de l’objecte.   

20.2. node 
Expressió de tipus: INodeObject** Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Node creat amb el text anterior. 

 
21. AfegirEscena 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Afegeix un node a l’escena actual. 
Paràmetres 

21.1. node 
Expressió de tipus: INodeObject* Tipus: entrada 

   Descripció:  Node que s’ha d’afegir.   
 

22. GetTranslationCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona els valors de la translació d’un objecte. 
Paràmetres 

22.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

22.2. x, 22.3. y, 22.4 z 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valors de la posició x, y, z de l’objecte. 
 

23. ObtenirCampVect 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus vectorial d’un objecte. 
Paràmetres 

23.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
23.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

23.3. vect 
Expressió de tipus: ISFVec3fObject**  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Objecte de tipus vector. 
 

24. SetTranslationCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir la posició d’un objecte. 
Paràmetres 

24.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

24.2. x, 24.3 y, 24.4 z 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Posició x, y, z que es vol situar l’objecte.  
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25. ObtenirCampRot 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus rotació d’un objecte. 
Paràmetres 

23.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
23.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

23.3. rot 
Expressió de tipus: ISFRotationObject**  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Objecte de tipus rotació. 
 

26. GetScaleCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona els valors de l’escala d’un objecte. 
Paràmetres 

26.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

26.2. x, 26.3. y, 26.4 z 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valors d’escala x, y, z de l’objecte. 
 
27. SetScaleCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir l’escala d’un objecte. 
Paràmetres 

27.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

27.2. x, 27.3 y, 27.4 z 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Escala x, y, z que es vol donar a l’objecte.  

 
28. GetRotationCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona els valors de rotació d’un objecte. 
Paràmetres 

28.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

28.2. x, 28.3. y, 28.4 z 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valors de rotació x, y, z de l’objecte. 
28.5. a 

Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 
   Descripció:  Angle de rotació de l’objecte. 
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29. SetRotationCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir la rotació d’un objecte. 
Paràmetres 

29.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

29.2. x, 29.3 y, 29.4 z 
Expressió de tipus: float 
Descripció:  Eix x, y, z per el que es vol rotar a l’objecte.  

29.5. a 
Expressió de tipus: float   Tipus: entrada 

   Descripció:  Angle de rotació de l’objecte. 
 

30. ObtenirCampColor 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus color d’un objecte. 
Paràmetres 

30.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
30.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

30.3. color 
Expressió de tipus: ISFColorObject**  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Objecte de tipus color. 
 
31. GetColorCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona els valors del color d’un objecte. 
Paràmetres 

31.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

31.2. r, 31.3. g, 31.4 b 
Expressió de tipus: float &  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valors de color r, g, b de l’objecte. 
 

32. SetColorCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Establir el color d’un objecte. 
Paràmetres 

32.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

32.2. r, 32.3 g, 32.4 b 
Expressió de tipus: float 
Descripció:  Color r, g, b que es vol donar a l’objecte.  
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33. ObtenirCampFloat 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus float d’un objecte. 
Paràmetres 

33.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
33.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

33.3. valor 
Expressió de tipus: ISFFloatObject**  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Objecte de tipus float. 
 

34. ObtenirCampString 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus String d’un objecte. 
Paràmetres 

34.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
34.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

34.3. valor 
Expressió de tipus: IMFStringObject**  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Objecte de tipus string. 
 

35. ObtenirCampBool 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus bool d’un objecte. 
Paràmetres 

35.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
35.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

35.3. valor 
Expressió de tipus: ISFBoolObject**  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Objecte de tipus bool. 
 

36. ObtenirCampTime 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Obtenir un camp de tipus time d’un objecte. 
Paràmetres 

36.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 

   Descripció:  Identificador de l’objecte.  
36.2. camp 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
   Descripció:  Identificador del camp. 

36.3. valor 
Expressió de tipus: ISFTimeObject**  Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Objecte de tipus time. 
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37. GetTimeCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Dona el valor del temps d’un objecte de tipus rellotge. 
Paràmetres 

37.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

37.2. t 
Expressió de tipus: double &  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valor del temps del rellotge. 
 

 
38. SetStartTimeCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el valor del temps quan ha de començar un rellotge. 
Paràmetres 

38.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

38.2. t 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valor del temps del rellotge. 
 

39. SetStopTimeCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el valor del temps quan ha d’acabar un rellotge. 
Paràmetres 

39.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

39.2. t 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada i sortida 

   Descripció:  Valor del temps del rellotge. 
 

40. AddRouteCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix una ruta entre dos objectes. 
Paràmetres 

40.1. idS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte que genera l’event. 

40.2. idE 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte que rep l’event. 

40.3. eS 
Expressió de tipus: BSTR  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’event generat. 

40.4. eE 
Expressió de tipus: BSTR  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’event que es rep. 
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41. DelRouteCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Esborra una ruta entre dos objectes. 
Paràmetres 

41.1. idS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte que genera l’event. 

42.2. idE 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte que rep l’event. 

43.3. eS 
Expressió de tipus: BSTR  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’event generat. 

44.4. eE 
Expressió de tipus: BSTR  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’event que es rep. 

 
42. DeleteObjectCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Esborra un objecte. 
Paràmetres 

42.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

 
43. ClearAllCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Esborra tot el creat fins al moment. 

 
44. CleanWorldCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Esborra el mon creat fins al moment. 
 

45. SetWorldCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix un mon a la representació actual. 
Paràmetres 

45.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Escena que es vol carregar. 

 
46. ExistObjectCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Comprovar si existeix un objecte a l’escena actual. 
Paràmetres 

46.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

 
47. LoadURLCortona 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega una escena. 
Paràmetres 

47.1. url 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori de l’escena que es vol carregar. 
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48. CreateVrmlFromURLCortona 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea un objecte Vrml a partir d’una direcció. 
Paràmetres 

48.1. id 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador del objecte. 

48.2. url 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori d’on es vol carregar. 

 
 
 
Per acabar, es nombren les operacions que han estat canviades de les originals per a 

obtenir més funcionalitats: 
 
 
 // Afegit el camp del angle. angle = 0 per al Cosmo player. 
 void  GetRotation(CString ID, float  &x, float  &y, float  &z, float  &a); 
 void  SetRotation(CString ID, float  x, float  y, float  z, float  a); 
 
 // N'hi havia 4 i ara estan concentrades en dos. La  primera es per que no hi  
 // hagi problemes amb els programes fets amb el co smoplayer. 
 void  CreateText(CString ID, CString Text, bool  fixed); 
 void  CreateText(CString ID, CString Text,  
  float  x = 0, float  y = 0, float  z = 0,  
  bool  fixed = false ,  
  float  R = 0, float  G = 0, float  B = 1,  
  float  TamLletra = 4.0,  
  CString TipusFont = "SERIF" ); 
  

// Afegits més camps. 
 void  CreateSound(CString ID, CString Tipus, 
  float  lx = 0, float  ly = 0, float  lz = 0, 
  float  start = 0, float  stop = 0, 
  float  minb = 1000, float  maxb = 1000, 
  float  minf = 1000, float  maxf = 1000); 
  

// Afegits mes camps. 
 void  CreateViewPoint(CString ID, float  x, float  y, float  z, 
  float  ox = 0, float  oy = 0, float  oz = 1, float  angle = 0); 
 void  CreateViewPointDefault(CString ID, float  x, float  y, float  z); 
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CDlgMostrarGrid. 

 

 En aquesta classe es defineix un diàleg (“IDD_MostrarGrid ”) amb un  control 

ActiveX per poder mostrar les diferents dades amb la informació de les condicions del 

terreny, les dades resultants i per a mostrar la propagació del foc. 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Model 
Tipus de retorn: CDadesGrid * 
Descripció:  Grid amb la informació del model de combustible. 

 
2. m_DialegProgres 

Tipus de retorn: CDlgProgres * 
Descripció:  Diàleg d’una barra de progrés. 

 
3. m_DialegLlegenda 

Tipus de retorn: CDlgLlegenda * 
Descripció:  Diàleg d’una llegenda. 

 
4. m_Bosc 

Tipus de retorn: float 
Descripció:  Densitat del bosc que mostrarem a la representació. 

 
5. m_Gestor 

Visibilitat:  public 
Tipus de retorn: CVRMLGestor * 
Descripció:  Permet gestionar la representació amb realitat virtual. 

 
6. m_DadesGrid 

Visibilitat:  public 
Tipus de retorn: CDadesGrid * 
Descripció:  Grid amb la capa raster que es vol mostrar. 

 
7. m_Simulacio 

Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Si s’està realitzant una simulació. 

 
8. m_Temps 

Tipus de retorn: unsigned long 
Descripció:  Temps que dura la simulació. 

 
9. m_IniciFoc 

Tipus de retorn: CPunt * 
Descripció:  Punt del inici del foc. 
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10. m_Ignition 
Tipus de retorn: CDadesGrid * 
Descripció:  Grid amb la informació dels temps d’ignició de les cel�les. 

 
11. m_Flames 

Tipus de retorn: CDadesGrid * 
Descripció:  Grid amb la informació de les longituds de les flames. 

 
MÈTODES. 

1. MostrarIniciFoc 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix a la representació el inici del foc.. 
Paràmetres 

1.1. fitxer 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori del fitxer amb la informació del inici. 

1.2. foc 
Expressió de tipus: bool  Tipus: entrada 
Descripció:  Si es vol veure el inici del foc. 

 
2. MostrarMapaComplert 

Tipus de retorn: void 
Descripció: Afegeix a la representació tot el necessari per mostrar un mapa amb 

tota l vegetació. 
Paràmetres 

2.1. path 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori d’entrada del projecte.. 

3. MostrarMapa 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix a la representació tot el necessari per mostrar un grid. 
Paràmetres 

3.1. path 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori d’entrada del projecte. 

48.2. idvrml 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de la capa per mostrar. 

  
 Les operacions següents tenen:  Visibilitat private 
 
4. InicialitzarProgres 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Inicialitza els paràmetres necessaris per a mostrar la barra de progrés. 

 
5. Llums 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Posa llums a l’escena. 

 
6. BackGround 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Posa les imatges per visualitzar una escena amb vistes panoràmiques.. 

 
7. PuntsVistaVegetacio 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea els diferents punts de vista per a la representació. 
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8. Llegenda 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Crea una finestra amb la llegenda del grid que s’està mostrant. 

 
9. GenerarValorLlegenda 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Calcula el valor de la llegenda que s’ha de mostrar. 

  Paràmetres 
9.1. base 

Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor inicial per fer els càlculs. 

9.2. a 
Expressió de tipus: float*  Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Valor fins al que arriba a representar el camp. 

9.3. de 
Expressió de tipus: float*  Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Valor des del que comença a representar el camp. 
 

10. PosarVegetacio 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix la vegetació a l’escena. 

 
11. So 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix una sèrie d’orígens de sons a l’escena. 

 
12. Arbres 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix els diferents arbres, arbustos... a l’escena. 

 
13. Objecte 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix un objecte a l’escena. 

  Paràmetres 
13.1. i 

Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Nombre de la cel�la. 

13.2. valor 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de l’objecte. 

13.3. arbres 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Numero d’objecte de la cel�la. 

13.4. arbres 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Mida de l’objecte. 

13.5. x, 13.6 y, 13.7 z 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Posició x, y i z de l’objecte. 

 
14. GenerarMapa 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Visualitzar el grid amb la informació corresponent. 
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 Les operacions següents tenen:  Visibilitat: public 
 
15. EstablirParametres 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix els paràmetres necessaris per visualitzar la simulació. 

  Paràmetres 
15.1. inici 

Expressió de tipus: CPunt  Tipus: entrada 
Descripció:  Punt del inici del foc. 

15.2. temps 
Expressió de tipus: unsigned long  Tipus: entrada 
Descripció:  Temps que dura la simulació. 

15.3. bosc 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Densitat del bosc que es vol veure a la representació. 

15.4. simulacio 
Expressió de tipus: bool  Tipus: entrada 
Descripció:  Si s’està realitzant una simulació. 

16. MostrarSimulacio 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Afegeix el necessari a l’escena per visualitzar la simulació. 

  Paràmetres 
16.1. pathE 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori d’entrada del projecte. 

16.2. pathS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori de sortida del projecte. 

17. GuardarImatge 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guarda una imatge de la simulació al directori de sortida. 

  Paràmetres 
17.1. fitxer 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Fitxer on es vol guardar la imatge. 

18. CanviColorTerra 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Canvia el color del terra del ElevationGrid. 

  Paràmetres 
18.1. temps 

Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Llista dels temps de cremat de les cel�les. 

18.2. avanc 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Llista de les cel�les per les que va avançant el foc. 

 
19. GenerarFocs 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Genera els focs de la simulació. 
Paràmetres 

19.1. pathE 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori d’entrada del projecte. 

19.2. pathS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori de sortida del projecte. 
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Les operacions següents tenen:  Visibilitat: private 
 
20. InicialitzarSimulacio 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara la simulació d’un projecte. 
Paràmetres 

20.1. path 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori del projecte. 

 
21. CrearTrajecteFoc 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Genera un foc que va d’una cel�la a una altra. 
Paràmetres 

21.1. i 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Numero de cel�la. 

21.2. j 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Numero de cel�la. 

 
22. CrearFocCella 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Genera un foc a una cel�la. 
Paràmetres 

22.1. i 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Numero de cel�la. 

22.2. path 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori d’entrada del projecte. 

 
23. MostrarEscena 

Visibilitat:  public 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Mostra una escena continguda en un fitxer. 
Paràmetres 

22.1. i 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Numero de cel�la. 
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CDlgSimular. 

 

Aquesta classe defineix un diàleg (“IDD_DIALOGParam”) per introduir els paràmetres 

necessaris per realitzar la simulació de la propagació d’un incendi forestal: temps de 

simulació, inici del foc i densitat del bosc. 

 

ATRIBUTS. 

1. m_Hores 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Hores que es volen simular. 

 
2. m_Minuts 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Minuts que es volen simular. 
 

3. m_Segons 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Segons que es volen simular. 
 

4. m_X 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Coordenada x del inici del foc. 
 

5. m_Y 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Coordenada y del inici del foc. 

 
6. m_Z 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Coordenada z del inici del foc. 

 
7. m_Bosc 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Densitat del bosc que es vol representar. 

 
8. m_Temps 

Tipus de retorn: unsigned long 
Descripció:  Quantitat total de temps que es vol simular. 
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9. m_IniciAleatori 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Si el inici del foc es una posició aleatòria. 

 
MÈTODES. 

1. EstablirIniciFoc 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el inici del foc. 
Paràmetres 

1.1. inici 
Expressió de tipus: CPunt  Tipus: entrada 
Descripció:  Punt del inici del foc. 

 
2. GetTemps 

Tipus de retorn: unsigned long 
Descripció:  Dona el temps total que es vol simular. 

 
3. GetBosc 

Tipus de retorn: float 
Descripció:  Dona la densitat del bosc que es vol representar. 
 

4. GetInici 
Tipus de retorn: CPunt 
Descripció:  Dona el inici del foc. 
 

5. GenerarIniciAleatori 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Genera aleatòriament un punt d’inici del foc. 
 

6. GetIniciAleatori 
Tipus de retorn: bool 
Descripció:  Informa si el inici del foc s’ha de generar aleatòriament. 
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CDlgEstadístiques. 

 

 Aquesta classes defineix un diàleg (“IDD_DIALOGEstadistiques ”) per mostrar les 

estadístiques resultants de la simulació que s’acaba de realitzar, a més també permet editar i 

mostrar els fitxers resultants d’aquesta. 

 

ATRIBUTS. 
1. m_Temps 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Temps que dura la simulació. 

 
2. m_Longitud 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Longitud màxima de les flames. 

 
3. m_Cremada 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Superfície cremada. 

 
4. m_Avanc 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Avanç del foc. 
 

5. m_Direccio 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Direcció amb la que comença a avançar el foc. 
 

6. m_Path 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Directori de sortida del projecte. 
 

7. Flames 
Tipus de retorn: CDadesGrid * 
Descripció:  Capa raster amb la longitud de les flames per cada cel�la. 

 
8. Ignicio 

Tipus de retorn: CDadesGrid * 
Descripció:  Capa raster amb el temps d’ignició per cada cel�la. 
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MÈTODES. 
1. SetPath 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el directori del projecte. 
Paràmetres 

1.1. path 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori del projecte. 

 
2. CarregarValors 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega els valors necessaris per calcular les estadístiques. 
 
Les operacions següents tenen:  Visibilitat: private 

 
3. CalcularEstadistiques 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Calcula les estadístiques que s’han de mostrar. 

 
4. ResoldreDireccio 

Tipus de retorn: int 
Descripció:  Diu la direcció amb la que es desplaça el foc. 
Paràmetres 

4.1. primera 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Numero de la cel�la on comença el foc. 

 
5. DireccioString 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Diu si el foc es desplaça cap a: Nord, Sud, Est... 
Paràmetres 

5.1. direccio 
Expressió de tipus: int  Tipus: entrada 
Descripció:  Identificador de la direcció. 

 
6. OnBnClickedEditarflames 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Permet editar la capa raster amb les longituds de les flames. 

 
7. OnBnClickedMostrarflames 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Mostra en 2D i 3D les longituds de les flames. 

 
8. OnBnClickedEditartemps 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Permet editar la capa raster amb els temps d’ignició. 

 
9. OnBnClickedMostrartemps 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Mostra en 2D i 3D els temps d’ignició. 
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CLeanMachineCAFireSimulation. 

 

 Aquesta classe defineix el necessari per dur a la pràctica el model de BEHAVE. 

Aquesta classe forma part del LeanSim però hem afegit els atributs i les operacions següents: 

 

 
ATRIBUTS. 

1. m_Inici 
Tipus de retorn: CPunt 
Descripció:  Punt del inici del foc. 

 
2. m_Temps 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Llista ordenada dels temps d’ignició. 
 

3. m_Avanc 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Llista de les cel�les que es cremen. 

 
MÈTODES. 

1. CarregarFitxers 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega les dades d’un fitxer. 
Paràmetres 

1.1. fitxer 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Nom i directori del fitxer. 

 
2. InitCASimulacioFoc 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Prepara el necessari per a realitzar una simulació. 

 
3. EscriureResultatsFlama 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Escriu els resultats obtinguts de les longituds de les flames a un fitxer. 
Paràmetres 

3.1. pathS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori on es guardarà el fitxer. 
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4. EscriureResultatsTemps 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Escriu els resultats obtinguts dels temps d’ignició a un fitxer. 
Paràmetres 

1.1. pathS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori on es guardarà el fitxer. 

 
5. SetInici 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el punt d’inici del foc. 
Paràmetres 

5.1. inici 
Expressió de tipus: CPunt  Tipus: entrada 
Descripció:  Inici del foc. 

 
6. GetTemps 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Dona una llista amb els temps d’ignició. 

 
7. GetAvanc 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Dona una llista amb les cel�les que es s’han cremat. 

 
8. Calculs 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Realitza una sèrie de càlculs necessaris per a representar el foc. 

 
Les operacions que venen a continuació tenen:  Visibilitat: private 

 
9. ObrirDades 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Carrega les dades raster contingudes en un fitxer. 
Paràmetres 

9.1. dades 
Expressió de tipus: CDades3DLayers* Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Dades raster. 

9.2. raster 
Expressió de tipus: CString   Tipus: entrada 
Descripció:  Fitxer amb les dades raster. 

 
10. MetresPeus 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Canvia les unitats entre metres i peus. 
Paràmetres 

10.1. dades 
Expressió de tipus: CDades3DLayers* Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Dades raster que es vol canviar les unitats. 

10.2. canvi 
Expressió de tipus: bool   Tipus: entrada 
Descripció:  Si es canvia de metres a peus o a l’inrevés. 

 



Simulador d’incendis forestals. 

 68 

11. WriteSortida 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Canvia les unitats entre metres i peus. 
Paràmetres 

11.1. max 
Expressió de tipus: float  Tipus: entrada 
Descripció:  Valor màxim de les dades que s’escriuen. 

11.2. fitxer 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Fitxer on es guarden les dades. 

11.3. titol 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Títol que es posa la fitxer d’informació. 
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CExternalClok. 

 

 En aquesta classe es defineix un rellotge extern per a controlar la velocitat de les 

animacions del Cortona. 

 

 
ATRIBUTS. 

1. m_Temps 
Tipus de retorn: double 
Descripció:  Temps del rellotge. 

 
2. m_Inici 

Tipus de retorn: double 
Descripció:  Temps inicial del rellotge. 

 
3. m_Param 

Tipus de retorn: unsigned int 
Descripció:  Paràmetre per augmentar o reduir la velocitat de renderitzat. 

 
4. m_real_time 

Tipus de retorn: double 
Descripció:  Temps real del rellotge. 

 
5. m_timestamp 

Tipus de retorn: double 
Descripció:  Temps intern del rellotge. 

 
MÈTODES. 

1. SetParam 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el paràmetre per controlar el temps. 
Paràmetres 

1.1. dades 
Expressió de tipus: unsigned int Tipus: entrada 
Descripció:  Valor del paràmetre. 

2. GetTemps 
Tipus de retorn: double 
Descripció:  Dona el temps del rellotge. 

3. GetTime 
Tipus de retorn: HRESULT STDMETHODCALLTYPE 
Descripció:  Dona el temps de renderitzat del control ActiveX. 
Paràmetres 

1.1. t 
Expressió de tipus: double * Tipus: entrada i sortida 
Descripció:  Temps de renderitzat. 
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CDlgControlSim. 

 

 En aquesta classe es defineix un diàleg (“IDD_ControlSimulacio ”) per controlar la 

visualització de la simulació i mostrar una sèrie d’informació d’aquesta. 

+Inicialitzar()

+SetPath(entrada Parámetro1 : CString, entrada Parámetro2 : CString)

+IniciFoc(entrada Parámetro1 : bool, entrada Parámetro2 : CPunt)

+SetTempsSim(entrada Parámetro1 : unsigned long)

-OnBnClickedVelnormal() : void

-OnBnClickedParar() : void

-OnBnClickedGuardar() : void

-Simular()

#m_Clock : CExternalClock *

-m_MostrarTemps : CString

-m_TempsSim : CString

-m_Vent : CString

-m_Avanc : CString

-m_Direccio : CString

-m_Cremat : CString

-m_Slider : CSliderCtrl

-m_Sim : CDlgMostrarGrid *

-m_PathE : CString

-m_PathS : CString

-m_Time : double

-m_Foc : *

CDlgControlSim

 

 
ATRIBUTS. 

1. m_Clock 
Tipus de retorn: CExternalClock * 
Descripció:  Rellotge per controlar el temps de la simulació. 

 
2. m_MostrarTemps 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Temps que dura tota la simulació. 
 

3. m_TempsSim 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Temps que es porta de la simulació. 
 

4. m_Vent 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Direcció del vent. 
 

5. m_Avanc 
Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Avanç del foc. 

 
6. m_Direccio 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Direcció que es propaga el foc. 
 

7. m_Cremat 
Tipus de retorn: double 
Descripció:  Superfície cremada. 
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8. m_Slider 

Tipus de retorn: CSliderCtrl 
Descripció:  Barra per controlar la velocitat de la simulació. 

 
9. m_Sim 

Tipus de retorn: CDlgMostrarGrid * 
Descripció:  Diàleg per mostrar la simulació. 

 
10. m_PathE 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Directori d’entrada del projecte. 

 
11. m_PathS 

Tipus de retorn: CString 
Descripció:  Directori de sortida del projecte. 

 
12. m_Time 

Tipus de retorn: double 
Descripció:  Temps de renderitzat. 

 
13. m_Foc 

Tipus de retorn: CLeanMachineCAFireSimulation 
Descripció:  Model per calcular la simulació. 

 
 

MÈTODES. 
 
1. Inicialitzar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Inicialitza tot el necessari per a mostrar la simulació. 

 
2. SetPath 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix els directoris del projecte. 
Paràmetres 

2.1. pathE 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori d’entrada. 

2.2. pathS 
Expressió de tipus: CString  Tipus: entrada 
Descripció:  Directori de sortida. 
 

3. IniciFoc 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el inici del foc. 
Paràmetres 

3.1. alea 
Expressió de tipus: bool  Tipus: entrada 
Descripció:  Si el inici del foc es aleatori. 

3.2. inici 
Expressió de tipus: CPunt  Tipus: entrada 
Descripció:  Punt del inici del foc. 
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4. SetTempsSim 
Tipus de retorn: void 
Descripció:  Estableix el temps de la simulació. 
Paràmetres 

4.1. temps 
Expressió de tipus: unsigned long  Tipus: entrada 
Descripció:  Temps de la simulació. 

 
 Les operacions següents tenen:  Visibilitat: private 
 
5. OnBnClickedVelnormal 

Tipus de retorn: void 
Descripció: Estableix la velocitat de simulació a temps real, sense estar accelerada 

ni frenada. 
 
6. OnBnClickedParar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Atura la visualització de la simulació en curs. 

 
7. OnBnClickedGuardar 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Guarda una imatge del que s’està veient. 

 
8. Simular 

Tipus de retorn: void 
Descripció:  Engega la visualització de la propagació d’un incendi forestal. 
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6. Recollida de dades a usar en el model. 

 

Les dades necessàries per simular la propagació d’un incendi forestal s’obtenen d’un 

sistema d’informació geogràfica, amb un format determinat (en aquest cas s’ha utilitzat el 

Idrisi32) que pot ser de tipus raster i de tipus vectorial. Amb aquestes dades es descriu el 

terreny i les condicions de l’entorn.  

 

- La major part d’informació, sobre el terreny i les condicions d’aquest, obtinguda del 

Idrisi32 es rep en forma de capes raster, això vol dir, es com si el terreny estes dividit en 

cel�les i per cada cel�la hi ha un valor, el qual indica el valor de l’atribut per aquella cel�la. 

Per exemple, una capa raster amb les altituds d’un terreny: 

 

Mapa dividit en cel�les.    Altitud de cada cel�la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada cel�la te un certa mida, ve donada pel XSpacing i el ZSpacing, per saber quin 

abast te el valor d’aquesta cel�la en el mapa real: 

 

 

 

 

 

Continuant amb l’exemple d’abans i considerant: XSpacing igual a 10, ZSpacing igual 

a 15 i que s’està treballant amb metres4, es pot dir, la primera regió del mapa virtual 

(definida per XSpacing i ZSpacing) representa una regió d’un terreny real amb una 

superfície de 150m2 i té una alçada de 20 metres. 

                                                 
4 Aquesta unitat es la que utilitza per defecte el VRML per representar els mons virtuals. 

ZSpacing 

XSpacing 

N 

E 
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- L’altra forma de rebre la informació es en format vectorial, en aquest cas, es senyala 

directament la posició de les cel�les amb la informació que es desitja. 

 

La manera amb la que aquestes dades es guarden al disc i més informació sobre el 

format Idrisi32 es pot consultar a l’annex 1. 

 

Les dades raster i vectorials utilitzades al simulador són les següents: 

 

Obligatòries: (les ha d’introduir l’usuari al crear un projecte) 

 

1) Model: és una capa raster amb valors del 0 al 13 que diu quin model de 

combustible s’ha d’aplicar a cada cel�la. Va lligat amb els que te definits el BEHAVE: 

 

StandardModels M[14] = {  
        { "NoFuel" , 0.1, 0.01, 0, "No Combustible Fuel"  }, 

{ "NFFL01" , 1.0, 0.12, 1, "Short Grass (1 ft)"  }, 
         { "NFFL02" , 1.0, 0.15, 4, "Timber (grass & understory)"  }, 
         { "NFFL03" , 2.5, 0.25, 1, "Tall Grass (2.5 ft)"  }, 
         { "NFFL04" , 6.0, 0.20, 4, "Chaparral (6 ft)"  }, 
         { "NFFL05" , 2.0, 0.20, 3, "Brush (2 ft)"  }, 
         { "NFFL06" , 2.5, 0.25, 3, "Dormant Brush & Hardwood Slash"  }, 
         { "NFFL07" , 2.5, 0.40, 4, "Southern Rough"  }, 
         { "NFFL08" , 0.2, 0.30, 3, "Closed Timber Litter"  }, 
         { "NFFL09" , 0.2, 0.25, 3, "Hardwood Litter"  }, 
         { "NFFL10" , 1.0, 0.25, 4, "Timber (litter & understory)"  }, 
         { "NFFL11" , 1.0, 0.15, 3, "Light Logging Slash"  }, 
         { "NFFL12" , 2.3, 0.20, 3, "Medium Logging Slash"  }, 
         { "NFFL13" , 3.0, 0.25, 3, "Heavy Logging Slash"  } 

 

En un futur es podrien crear models nous per a la zona en que es vulgui utilitzar el 

simulador i així obtenir càlculs molt més precisos per poder fer la representació de la 

propagació del foc molt més realista. Aquests es poden obtenir de: 

http://www.icc.cat 
http://www.creaf.uab.es/mcsc/mms/index.htm 
 
 
2) Mapa: capa raster on cada valor indica l’alçada en metres del terreny. 

 

Opcionals: (Si no existeixen es fan servir en un valor predeterminat o aleatori) 

 

3) M1: capa raster on cada valor indica el combustible que hi ha per una hora. 

 

4) M10:  capa raster on cada valor indica el combustible que hi ha per 10 hores. 



Simulador d’incendis forestals. 

 75 

 

5) M100: capa raster on cada valor indica el combustible que hi ha per 100 hores. 

 

6) MHerba: capa raster on cada valor indica el combustible d’herba. 

 

7) MFusta: capa raster on cada valor indica el combustible de fusta. 

 

8) MDirVents: capa raster on cada valor indica la direcció del vent (graus des del nord). 

Els graus des del nord es considera: 

 

 

 

 

 

9) MVelVents: capa raster on cada valor indica la velocitat del vent. (metres/minut)  

 

10) MPendent: capa raster on cada valor indica el pendent del terreny. (altura/terreny) 

 

11) MOrientació: capa raster on cada valor indica l’orientació del terreny. (graus des 

del nord) 

 

 Tots aquests fitxers han de tenir el mateix nombre de cel�les amb la mateixa 

distribució entre files i columnes, el mateix XSpacing i ZSpacing per a que tot funcioni 

correctament. 

 

12) MInici: dada vectorial que indica la cel�la on s’inicia el foc. 

 

Comentari: 

 

 Les unitats de distància amb les que treballa el Behave són els ft (peus) però s’ha 

adaptat per a que accepti dades i retorni els valors calculats amb metres: 

 

1 metre igual a 3.3 ft 

N 

E 

S 

O 

360º      0º 
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7. Disseny dels gràfics. 

 

 En aquest projecte, el disseny gràfic, no es l’objectiu fonamental però com l’aplicació 

final hi està molt relacionada s’ha intentat obtenir una bona representació gràfica, per veure 

les possibilitats d’aquest. 

 

 Desprès d’estar estudiant les diferents formes per representar els objectes principals 

en la visualització de la propagació d’un incendi forestal s’ha decidit, la millor i més eficient 

forma per representar-ho es la següent: 

 

Representació de la vegetació:  

 

En aquesta part s’explica la manera de representar en 3D els arbres, arbustos... la 

vegetació del terreny. Per representar-ho s’han agafat dos plans perpendiculars entre si i se’ls 

hi ha afegit una imatge transparent amb el tipus de vegetació que es vol veure, com a 

textura, a cadascuna de les cares dels dos plans.  

 

Així es té: 

 

Els plans:    Els plans amb la imatge transparent: 

 

 

 

      

       

 

 

  

 

 

 

 Al ser un objecte que no s’ha de moure en tota la simulació, a l’hora de visualitzar-lo, 

només cal agafar aquest objecte, donar-li una mida i situar-lo a una posició determinada del 

terreny virtual. 
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Per saber quin objecte correspon a cada lloc es mira el model que hi ha en cada cel�la 

(aquesta informació es troba a un dels fitxers d’entrada) i es posa una textura d’un tipus de 

vegetació. En un futur seria molt interessant disposar d’una base de dades amb fotografies 

pels diferents tipus de vegetació i així utilitzar les corresponents a la zona on s’ha de fer la 

simulació de la propagació de l’incendi forestal per fer-ho molt més realista.  

 

Les textures que s’han usat al simulador pels diferents tipus de vegetació són els 

següents: 

 

                                        

             Arbre gran.                                   Arbre petit.                     Arbre prim. 

 

        

   Arbust 1.                        Arbust 2.                     Arbust 3.                    Arbust 4. 

 

           

Tall 8.    Tall 9.           Tall 10.               Tall 11.             Tall 12.            Tall 13. 

 

 

 Aquestes imatges han estat obtingudes de forma gratuïta de diferents pàgines web i 

serveixen per fer-se una idea de com queda la representació, en la majoria de casos, no són 

els que realment hi ha al terreny on es realitza la simulació. 
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Representació del foc:  

  

Per representar aquest fenomen de la naturalesa, primer es va intentar mitjançant el 

sistema de partícules ofert pel Cortona, però resultava bastant extens i no satisfeia les 

expectatives que s’esperaven, per això al final s’ha decidit representar-lo d’una forma molt 

similar a la vegetació. 

 

S’ha utilitzat la mateixa tècnica, dels plans perpendiculars entre si, utilitzada per a la 

representació de la vegetació per visualitzar el foc en 3D. La diferencia es que per aquesta, 

s’ha utilitzat una imatge animada amb transparències en comptes d’una imatge estàtica. 

 

 Per a generar aquesta imatge animada amb transparències s’han seguit els següents 

passos: 

 

1) Aconseguir un vídeo d’un foc. (Obtingut gratuïtament d’Internet) 

 

2) Extreure una seqüència d’imatges que formen el vídeo del foc. S’ha utilitzat un 

programa que d’un fitxer “.avi” extreu un fitxer “.gif” especificant el nombre 

d’imatges extretes per segon. 

 

3) Fet això ja es te una imatge animada que pot servir com a textura del foc, però 

aquesta, encara té un fons de color negre que no ha de sortir a la representació del 

foc. Per treure’l, s’edita la imatge amb el PhotoShop i s’especifica que aquest color 

de fons es transparent, a més a la zona on es veu el foc també s’han especificat 

alguns punts com a transparents per a que es pugui veure en alguns instants a 

través del foc. Una part de la seqüència d’imatges desprès de ser tractades es la 

següent: 

                                    ... 
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4) Finalment, es construeix una imatge animada “.gif” que conté tota l’animació del 

vídeo inicial però sense el fons de color negre i amb alguns punts interiors 

transparents. 

 

La imatge animada aplicada com a textura als plans nombrats anteriorment, queda de 

la següent forma: 

 

       Plans:           Plans amb la textura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com el foc no es un element estàtic mitjançant els temporitzadors, interpoladors de 

posició, interpoladors d’escala i rutes del VRML s’aconsegueixen els efectes següents: 

  

1) Moure el foc d’una posició a una altra. 

2) Modificar la mida del foc per representar en quin estat es troba el foc: 
a. Si esta començant, anirà augmentant la mida.  
b. Si esta apagant-se, anirà disminuït la mida 
c. ... 

 

A més a més, també se li pot afegir un so per a que doni la sensació de que s’està 

cremant el terreny: 

 
Sound { 

source AudioClip { 
  url ".\Sons\Foc.wav" 
  loop TRUE 
  description "Foc" 
 } 
 Spatialize TRUE 
 maxBack 100 
 maxFront  100 
 minBack 100 
 minFront  100 
 intensity  1 
} 
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Representació del Fum:  

 

Per representar el fum es van estudiar les opcions següents, sense obtenir els resultats 

desitjats: 

 

1) Utilitzar el sistema de les partícules: igual que amb el foc, no es van satisfer les 

expectatives. 

 

2) Utilitzar el node “fog” del VRML: en aquest cas quedava molt poc realista i no 

oferia massa possibilitats de tractament. 

 

Finalment, s’han utilitzat dos plans perpendiculars entre si com els que s’han descrit 

abans, però en aquest cas es tenen 3 nivells.  Es van situant els plans un sobre de l’altre, com 

es mostra a la figura:  

 

Pla base 3D:      3 Plans:  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que el foc, aquest es un element dinàmic que s’ha d’anar movent i canviant de 

mida amb el pas del temps depenent de les condicions del vent i direcció del foc. Per 

aconseguir aquests efectes, també s’utilitzen temporitzadors, interpoladors de posició, 

interpoladors d’escala i rutes. 
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Per aconseguir els efectes de moviment comentats es segueixen els dos punts 

següents:  

 

1) Els tres plans comencen al mateix punt (allí on es vol que sigui l’origen del fum) i 

es van movent. 

 

2) Els plans es van orientant i desplaçant cap a on es vol veure el fum, depenent del 

vent... per acabar en una posició amb un pla sobre de l’altre.  

 

 Per acabar, s’afegeix una textura (imatge transparent) als plans per obtenir el resultat 

següent: 

Imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Plans amb la textura: 
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Canvi del color del terra cremat:  

 

Per visualitzar el canvi del color del terra quan aquest ha estat cremat pel foc s’utilitza 

el següent “script”: 

 
DEF scriptColors Script { 

... 
eventIn      SFVec3f colorejar 
eventIn      SFTime  ResetRuta 
field        SFInt32 cx 0 
field        SFInt32 cy 0 
field        SFInt32 cz 0 
... 
field        SFColor ruta 1 0 0   
field        MFColor colgrid [] 
eventOut     MFColor newcol  
url "javascript:  

function initialize()  
{ ... } 
function ResetRuta(value)  
{ ... } 
function colorejar(value, time)  
{   

cx = value[0]; 
cz = value[2]; 
colgrid[cx+(cz*Columnes)]=ruta; 

} 
function eventsProcessed() 
{ 

newcol=colgrid; 
} 

" 
} 
 

 Amb aquest script s’aconsegueix canviar el color d’una cel�la del grid però si aquest 

té una textura, no es veu el resultat final. S’ha intentat aconseguir-ho, sense èxit, de les 

següents formes: 

  

1) Canviar el color “emissiveColor” de la cel�la, però el “color per vèrtex” del grid 

només deixa canviar el “difusseColor”. 

 

2) Posar la textura bastant transparent, a sota posar objectes que tinguin un color 

emissiu i que aquests facin canviar el de la textura. Aquesta solució funciona però 

frena moltísim la carga i la visualització de la propagació del foc pel que s’ha 

descartat.  

 

En un futur s’hauria d’intentar resoldre aquest inconvenient gràfic.  
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Canvi del color de la vegetació cremada:  

 

Per aconseguir que un arbre o un arbust... doni la sensació que s’està cremant amb el 

pas del foc s’utilitza el mètode següent: 

 

 - Mitjançant un temporitzador i un interpolador de colors, es va canviant el color 

emissiu del objecte. Així dona la sensació de que s’està cremant. En aquest exemple es pot 

veure com queda l’efecte d’un canvi de color: 

 

Arbre abans de ser cremat: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre cremant-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per a la visualització de la propagació del foc s’ha escollit un canvi cap a un color més 

rogenc, semblant al del color del terra. 
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8. Construcció del model. 

 

En aquesta part de la documentació es mostren les parts de codi més interessants de 

les classes definides al simulador i la metodologia que s’ha seguit per construir-les. La 

implementació s’ha realitzat segons la “Guia d’estil de programació, LCFIB.LS001”, per saber 

com es, consultar l’annex 2. 

 

CSimuladorApp. 

 

 Aquesta es la classe principal del programa, controla tots els missatges dels menús i 

les icones de la finestra principal per obtenir una sèrie de funcionalitats. Els menús dels que 

es disposen son: 

 

 - Gestió de projectes: opcions referents al tractament dels projectes. 
   

Obrir:  Carregar un projecte al simulador. 
  Informació: Mostrar la informació del projecte carregat. 
  Tancar: Descarregar el projecte del simulador. 
  Nou:  Crear un projecte. 
  Modificar: Modificar les dades que formen part d’un projecte. 
  Esborrar: Esborrar un projecte del disc dur. 
  Sortir:  Sortir de l’aplicació. 

 

 - Fitxers: opcions referents a les dades d’entrada del simulador. 
   

Editar:  Editar les dades d’entrada del simulador. 
  Mostrar: Mostrar les dades d’entrada del simulador. 

 

 - Simulació: opcions referents a simular un projecte. 
 
Simular: Visualitzar la propagació del incendi per al projecte que hi ha 

carregat. 
  Resultats: Visualitzar els resultats obtinguts de la simulació. 

 

 - Visor:  opcions referents a visualitzar els fitxers Vrml.  
   

Mostrar escena: Mostra el contingut d’un fitxer “.wrl”  
 

 - Ajuda: mostra l’ajuda disponible per al simulador. 
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En aquesta classe  hi han definides dues variables globals: 

 

1) Una amb la informació del directori d’instal�lació del programa, aquesta serveix 

per poder accedir als gràfics, sons... necessaris per al funcionament del programa: 

   
static  CString DIRECTORI; 

 

Aquesta variable s’inicialitza al principi del programa, buscant el directori 

d’instal�lació, guardat al registre de Windows: 

 
CString CSimuladorApp::DIRECTORI = GetValorRegistre ( "SimPath" );  

 

2) I una altra amb l’extensió dels projectes creats amb el simulador, per poder fer 

cerques i accedir més ràpidament als fitxers de projectes del simulador.  

 

static  CString EXT_PROJECTE = ".fbe" ;  

 

Aquesta classe serveix d’interfície, des d’aquesta, es van cridant els mètodes 

corresponents de les altres classes per poder satisfer totes les opcions del  programa. Per fer-

ho es té un controlador de missatges que crida el mètode corresponent de cada classe. Com 

per exemple, si es selecciona l’opció del menú de gestió de projectes “obrir”: 

 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSimuladorApp, CWinApp) 

   
// Gestió dels projectes. 

  ON_COMMAND(ID_GESTIOObrir, OnObrir) 
  ... 

 
END_MESSAGE_MAP() 

 
 

void  CSimuladorApp::OnObrir() 
{ 
 m_Projecte = new CProjecte; 
 if  (m_Projecte->Obrir()) 
 { 
  HDMenu(ID_FITXERS, 0); 
  HDMenu(ID_SIMULACIO, 0); 
  pFrame->SetWindowText( "Simulació del projecte: "  +  

m_Projecte->GetFitxer()); 
  pFrame->DrawMenuBar(); 
  m_Projecte->SetCarregat( true ); 
 } 
}  
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CProjecte. 

  

 L’aplicació necessita una sèrie de dades per poder fer la simulació, aquestes es 

guarden físicament en un fitxer i dos directoris, un amb les dades d’entrada i l’altre amb les 

dades de sortida. Aquest fitxer i directoris es el que s’anomena un projecte. El directori on es 

guarda el projecte quedarà de la següent manera: 

 
 ...\Exemple 

...\Exemple\Entrada ≡ Fitxers amb les dades d’entrada. 

En aquest directori sempre es guardaran els fitxers amb el mateix nom, 

per exemple: els fitxers que contenen la informació del combustible 

sempre es diran M1, M10, M100... 

...\Exemple\Sortida ≡ Fitxers generats pel simulador. 

Com per exemple: el fitxer que conte tota la simulació, imatges de la 

simulació... 

...\Exemple.fbe ≡ Fitxer amb la informació del projecte. 

  

 Aquesta classe s’encarrega de crear, esborrar o modificar aquesta estructura segons 

convingui. 

 

El fitxer amb la informació d’un projecte te l’estructura següent: 

 
- Descripcio - 

“Descripció del projecte” 

- Fi descripcio - 

- Foto - 

“Directori del fitxer de la foto del terreny” 

- Fi foto - 

- Fitxers Raster - 

“Directori dels fitxers que formen part del project e. Cada tipus de fitxer 

estarà a una línea i si no forma part del projecte la línea estarà en blanc” 

- Fi fitxers raster - 

- Fitxer vectorial - 

“Directori del fitxer vectorial del projecte” 

- Fi fitxer vectorial - 

 

Aquesta classe utilitza la classe CDlgGestioProjecte per obtenir les dades necessàries 

per carregar, modificar... un projecte. 
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CDlgGestioProjecte. 

 

 Es l’encarregada de mostrar les finestres per al menú de “Gestió dels projectes”, crear 

un nou projecte, modificar-lo, mostra la informació... S’ha utilitzat el diàleg 

“IDD_DIALOGGes” amb una sèrie de variables per poder introduir la fotografia del terreny,  

els noms dels fitxers que contenen les dades d’entrada, la descripció... del projecte que es vol 

gestionar. 

 

 Per als cassos que la informació no sigui solament text, si no que s’hagin de buscar els 

fitxers pel disc s’utilitza la següent funció: 

 

void  CDlgGestioProjecte::BuscarFitxer(CString ext, CStr ing text, int  fitxer) 
{ 
 CFileDialog FileDlg(TRUE, NULL, ext, OFN_HIDEREADO NLY, text); 
 if ( FileDlg.DoModal() == IDOK ) 
 { 
  UpdateData(TRUE); // Per mantenir la descripció. 
  switch  (fitxer)  
  { 
   case  0: { m_EDITFit1 = FileDlg.GetPathName(); break ; } 
   ...  
  } 
  UpdateData(FALSE); // Posem la informació al diàleg. 
 } 
}  

 

De tots els fitxers demanats per crear un projecte, són obligatoris els dos següents: 

o Model de combustible. 

o Mapa del terreny. 

 

Sense aquestos dos no es pot crear un projecte ni realitzar una simulació. 

 

Si es vol afegir una fotografia per a la textura del terreny, haurà d’estar orientada de 

la següent manera per a que es carregui correctament: 

 

N 

E 

S 

O 
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CDlgFitxersEntrada. 

  

 Aquesta classe s’encarrega de mostrar les dades dels fitxers d’entrada per a poder-les 

editar. Per fer això s’utilitza el diàleg “IDD_DIALOGEditar” amb un control ActiveX a la 

part esquerra que permet mostrar i editar l’arxiu raster amb més facilitat, a la part dreta hi ha 

una sèrie de variables per editar la informació del fitxer raster.  

  

El control ActiveX es un FlexGrid, s’ha triat aquest per que es molt senzill i gairebé no 

consumeix recursos. Al ser tant senzill té el problema següent: no es poden editar les cel�les, 

però això s’ha aconseguit solucionar mitjançant unes classes addicionals que implementen 

aquesta funcionalitat, són aquestes: 

 

 EditGrid 

 EditWnd   Aquestes s’han descarregat directament 

 FlexGrid   de la pàgina web d’ajuda del Visual Studio, 

 Font    ja que hi eren implementades. 

 Picture 

 RowCur 

 

 El FlexGrid s’utilitza per mostrar les dades del fitxer raster i vectorial de la següent 

manera: (es va recorrent el fitxer i cada valor es posa al lloc corresponent de la matriu del 

FlexGrid) 

 

void  CDlgFitxersEntrada::ValorsCellesRast() 
{ 
 CString Valor; 
 for ( int  i = 0; i < m_FitxerRast->GetNumFiles(); i++) 
 { 
  for  ( int  j = 0; j < m_FitxerRast->GetNumColumnes(); j++) 
  { 

Valor.Format( "%.2f" ,  
m_FitxerRast->m_Mapa[i*m_FitxerRast->GetNumColumnes () 

+j]); 
   m_Celles.SetTextMatrix(i, j, Valor); 
  } 
 } 
}  

 

Per guardar els camps modificats es fa el mateix però en comptes d’utilitzar el 

“SetTexMatrix” s’utilitza el “GetTexMatrix” i s’escriu al fitxer corresponent. 
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 A la part dreta de la finestra estan les variables que contenen la informació més 

important del fitxer raster o vectorial, per modificar la resta d’informació s’ha d’editar el 

fitxer mitjançant un editor de text.  

 

Per posar els camps corresponents amb el seu valor s’utilitza: 

 

void  CDlgFitxersEntrada::ValorsInfoRast() 
{ 
 // Camps Importants. 
 m_Camp1.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "filetitle" )); 
 m_Camp2.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "datatype" )); 
 m_Camp3.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "filetype" )); 
 m_Camp4.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "columns" )); 
 m_Camp5.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "rows" )); 
 m_Camp6.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "ref.system" )); 
 m_Camp7.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "ref.units" )); 
 m_Camp8.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "unitdist." )); 
 m_Camp9.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc.O bteCamp( "min.X" )); 
 m_Camp10.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "max.X" )); 
 m_Camp11.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "min.Y" )); 
 m_Camp12.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "max.Y" )); 
 m_Camp13.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "pos'nerror" )); 
 m_Camp14.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "resolution" )); 
 m_Camp15.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "min.value" )); 
 m_Camp16.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "max.value" )); 
 m_Camp17.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "Valueunits" )); 
 m_Camp18.SetWindowTextA(m_FitxerRast->m_FitxerDoc. ObteCamp( "ValueError" )); 
 m_Resta += m_FitxerRast->m_FitxerDoc.ObteCamp( "flagValue" ) + "\n" ; 
 m_Resta += m_FitxerRast->m_FitxerDoc.ObteCamp( "flagdef'n" ) + "\n" ; 
 m_Resta += m_FitxerRast->m_FitxerDoc.ObteCamp( "legendcats" ) + "\n" ; 

} 

  

Tot el que s’ha explicat amb exemples pels fitxers raster, es realitza d’una forma molt 

similar pels fitxers vectorials, permetent mostrar i editar les dades vectorials i la informació 

de les dades vectorials. 
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CFitxerVec. 

 La major part de la implementació d’aquesta classe ja estava feta perquè es una de les 

que forma part del LeanSim. S’han afegit les següents funcionalitats: obrir el fitxer de dades i 

el fitxer que conté la informació d’aquestes dades, obtenir el primer punt i obtenir els camps 

que contenen la informació de les dades. 

Només es comentarà la part d’obtenir la informació dels camps ja que l’altra part no 

es molt interessant. Per obtenir els camps s’utilitza la funció següent: 

CString CFitxerVEC::ObteCamp(CString camp) 
{    

  … 
  while  ( !Trobat && Aux!= "" ) 
  { 
   Pos= Aux.Find( ':' ); 
   Pos++; //Per tal que els : quedin a Caption. 
   Caption=Aux.Left(Pos); 
   Caption.MakeUpper(); 
  
   Caption=EliminarCaracter(Caption, " " ); 
   Caption=EliminarCaracter(Caption, ":" ); 
 
   Cos=Aux.Right(Aux.GetLength()-Pos); 
   if  (camp.Compare(Caption)==0) Trobat=TRUE; 
   Aux=m_FitxerDvc.ReadString( Buf, 100 ); 
  } 
 
  … 
  return  Cos; 

 } 

Bàsicament, va llegint el fitxer amb la informació de les dades i va buscant la cadena 

que se li ha passat com a paràmetre. Com es coneix l’estructura que tenen aquests fitxers, 

s’elimina la part que no interessa i es torna el valor de la dada que es consulta. 

 

CControl. 

 Només comentar que, aquesta classe ja esta implementada i forma part del SDK del 

Cortona. Per més informació consultar l’annex 3. S’usa en un diàleg on s’ha afegit un Control 

ActiveX del Cortona per representar els objectes VRML com la vegetació, els mapes 2D i 3D, 

la simulació i els mapes resultants. Més endavant ja s’explica com es realitzen les crides. 
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CDlgLlegenda. 

 Aquesta classe es utilitzada per la classe CDlgMostrarGrid per mostrar un diàleg amb 

la informació dels colors que hi ha al mapa 2D i 3D mostrat per la classe CDlgMostrarGrid. 

Des d’aquesta classe es genera el que es vol  mostrar a la llegenda amb les següents funcions: 

void  CDlgMostrarGrid::Llegenda() 
{ 
 m_DialegLlegenda->SetWindowText(m_DadesGrid->m_Fit xerImg.GetFileName()); 
 
 float  De, A, Base; 
 Base = m_DadesGrid->GetMaxY() / m_DadesGrid->m_Num Colors; 
 De = 0;  
 
 if  (m_DadesGrid->m_NumColors == 13) 
 { 
  CString Cadena = "" ; 
  for  ( int  i = 1; i<=13; i++) 
  { 
   Cadena.Format( "Valor = %d" , i); 
   m_DialegLlegenda->SetStaticCamp(Cadena, i); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  for  ( int  i = 1; i<=10; i++) 
   m_DialegLlegenda->SetStaticCamp(GenerarValorLleg enda(&De,  

&A, Base), i); 
  for  ( int  i = 11; i<=13; i++) 
   m_DialegLlegenda->SetStaticCamp( "No assignat" , i); 
 } 
  
 m_DialegLlegenda->ShowWindow(SW_NORMAL); 
 m_DialegLlegenda->UpdateData( false ); 
} 
 
CString CDlgMostrarGrid::GenerarValorLlegenda( float  *de, float  *a, float  base) 
{ 
 CString Aux = "" ; 
 *a = base + *de; 
 Aux.Format( "De >=%.2f a <%.2f" , *de, *a); 
 *de = *a; 
  
 return  Aux; 
} 

 En aquest tros de codi es pot veure que la llegenda esta formada per 13 camps, un per 

cada color que es mostra. Els valors d’un mapa es classifiquen en 10 tipus i cada tipus té 

assignat un color diferent, menys quan s’està mostrant el model de combustible, que en té 13 

i s’han d’utilitzar tots els camps.  

CDlgProgres. 

 S’ha utilitzat un control de progrés per realitzar un diàleg que mostra el que s’està 

realitzant i quan li queda per acabar-ho. 
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CDadesGrid. 

 Aquesta classe pertany al LeanSim i conté tota la informació d’un grid, a més del que 

ja hi havia implementat, s’han afegit les funcionalitats següents:  

1) Obtenir una llista de tots els valors del grid, ja que es necessari per a visualitzar el 

mapa en VRML. Això s’aconsegueix recorrent la variable m_Mapa[] que conté aquesta 

informació: 

CString CDadesGrid::ObtenirPunts() 
{ 
 CString Llista = "" ; 
 CString Punt = "" ; 
 for  ( int  i = 0; i < (m_NumColumnes * m_NumFiles); i++) 
 { 
  Punt.Format( "%.2f\n" , (m_Mapa[i] * m_heigthScale)); 
  Llista.Append(Punt); 
 } 
 return  Llista; 
} 

2) Obtenir una llista amb els colors de cada cel�la per a fer-los coincidir amb els de la 

llegenda. Primer de tot es defineix una paleta amb els 14 colors necessaris, i a cada posició de 

la paleta s’assigna el color corresponent. 

void  CDadesGrid::InicialitzarPaleta() 
{ 

  m_MapPaleta.SetSize(14); 
  PosarColor(0, 0.25, 0.25, 0.25); 
  PosarColor(1, 0, 1, 1); 

... 
} 

 

 Desprès es van recorrent totes les cel�les i es mira quin color li toca, en el cas que el 

grid que es vol mostrar sigui tota la vegetació i no es tingui una fotografia del terreny 

s’assigna un valor per defecte a tot el grid. 

 
CString CDadesGrid::ObtenirColors() 
{ 

  ... 
  for  ( int  i = 0; i < (m_NumColumnes * m_NumFiles); i++) 
  { 
   if  (!m_Vegetacio) 
    DefinirColor(m_Mapa[i], &R, &G, &B); 
   else 
   { 
    R = ( float )34/255; 
    G = ( float )139/255; 
    B = ( float )34/255; 
   } 
  ... 

}  
  return  Llista; 

} 
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 Per saber quin color toca a cada valor del grid, es multiplica l’alçada per el nombre 

total de colors i es divideix pel valor màxim del grid agafant la part entera de la divisió, així 

es classifiquen tots els valors amb el nombre de tipus establerts per m_NumColors. Això es 

realitza amb el següent codi: 

 
void  CDadesGrid::DefinirColor( float  a, float  *r, float  *g, float  *b) 
{ 

  CNodeColor *Color = new CNodeColor; 
  int  Resultat = 0; 
 
  if  (a < 0)  
   Color = m_MapPaleta.GetAt(0); 
  else 
  { 
   if  (a >= GetMaxY()) 
    Resultat = m_NumColors - 1; 
   else 
    Resultat = ( a * m_NumColors) / GetMaxY(); 
  
   Color = m_MapPaleta.GetAt(Resultat + 1); 
  } 
 
  *r = Color->m_R; 
  *g = Color->m_G; 
  *b = Color->m_B; 

} 
 
 

3) Calcular l’alçada de qualsevol punt de dins d’una cel�la. Això es necessari per 

situar els arbres, arbustos, foc... damunt del terreny. Els visors del VRML representen una 

cel�la com la unió de dos triangles: (la i es el identificador de la cel�la) 

  

 

 

 

Com es un espai en 3D primer es calcula el punt de la “i” amb: 

 
CPunt CDadesGrid::PuntInicial( int  i) 
{ 

   CPunt Punt; 
   Punt.m_Z = (( int ) i / m_NumFiles); 
   Punt.m_X = (i % m_NumColumnes); 
   Punt.m_Y = m_Mapa[i]; 
   return  Punt; 

} 

 

I després es van calculant els altres punts: 

Punt1 ≡ i 

Punt2 ≡ i + 1 

Punt3 ≡ i + numCols 

Punt4 ≡ i + numCols + 1  

i i+1  

i+numCols+1 i+numCols 
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Amb aquests punts es calculen dos plans un per cada triangle i es mira si del punt 

que es vol saber la coordenada “y” pertany al primer triangle o al segon, per calcular el valor 

corresponent. Tot això es fa amb el codi següent: 

 

- Amb aquesta funció es calcula un punt veí. 

 
CPunt CDadesGrid::PuntTriangle(CPunt inici, int  i) 
{ 

  /* neighbor's address*/      /* E   S   N  W   SE*/ 
static  int  nCol[5] =        {  1,  0,  0, -1,  1}; 
static  int  nRow[5] =        {  0,  1, -1,  0,  1}; 
int  nrow, ncol, ncell;   /* neighbor index */ 

 
  CPunt Punt; 
 
  nrow = inici.m_Z + nRow[i]; 
  if  (nrow > m_NumFiles) 
   nrow = m_NumFiles; 

     ncol = inici.m_X + nCol[i]; 
  if  (ncol > m_NumColumnes) 
   ncol = m_NumColumnes; 

     ncell = ncol + nrow*GetNumColumnes(); 
  if  (ncell >= (m_NumColumnes*m_NumFiles)) 
   ncell = m_NumColumnes*m_NumFiles - 1; 
  
  Punt.m_X = ncol; 
  Punt.m_Y = m_Mapa[ncell]; 
  Punt.m_Z = nrow; 
 
  return  Punt; 

} 
 

 - Amb aquesta es calculen tots els punts necessaris i es diferencia de quin pla forma 
part: 
 

float  CDadesGrid::CalcularY( float  x, float  z, int  i) 
{ 

  CPunt Punt1, Punt2, Punt3, Punt4; 
 
  Punt1 = PuntInicial(i); 
  Punt2 = PuntTriangle(Punt1, 0); 
  Punt3 = PuntTriangle(Punt1, 1); 
  Punt4 = PuntTriangle(Punt1, 4); 
 
  // Valors 
  Punt1.m_X *= GetXSpacing(); 
  ··· 
 
  Punt1.m_Z *= GetZSpacing(); 
  ... 
 
  // Mirem a quin dels dos triangles pertany. 
  if  ((GetZSpacing()/GetXSpacing())>((Punt3.m_Z-z)/(x-P unt3.m_X))) 
   // Pertany al segon triangle 

return  Pla(Punt4, Punt2, Punt3, x, z); 
  else 
   // Pertany al primer. 
   return  Pla(Punt1, Punt2, Punt3, x, z); 

} 
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- Amb aquesta altra, es calcula el pla a partir dels 3 punts que formen el triangle i es 

retorna el valor de la y que s’estava buscant. 

 
float  CDadesGrid::Pla(CPunt p1, CPunt p2, CPunt p3, float  x, float  z) 
{ 

  CPunt Vect1, Vect2, Vect3, Vect4; 
 
  Vect1.m_X = p2.m_X - p1.m_X; 
  Vect1.m_Y = p2.m_Y - p1.m_Y; 
  Vect1.m_Z = p2.m_Z - p1.m_Z; 
 
  Vect2.m_X = p3.m_X - p1.m_X; 
  Vect2.m_Y = p3.m_Y - p1.m_Y; 
  Vect2.m_Z = p3.m_Z - p1.m_Z; 
 
  // Fem el producte vectorial. 
  Vect3.m_X = Vect1.m_Y*Vect2.m_Z - Vect2.m_Y*Vect1 .m_Z; 
  Vect3.m_Y = Vect2.m_X*Vect1.m_Z - Vect1.m_X*Vect2 .m_Z; 
  Vect3.m_Z = Vect1.m_X*Vect2.m_Y - Vect2.m_X*Vect1 .m_Y; 
 
  // Normalitzem el vector.  

float  Normal = sqrt((Vect3.m_X * Vect3.m_X)+ (Vect3.m_Y * Vect3.m_Y) +  
(Vect3.m_Z * Vect3.m_Z)); 

  Vect4.m_X = Vect3.m_X / Normal; // A 
  Vect4.m_Y = Vect3.m_Y / Normal; // B 
  Vect4.m_Z = Vect3.m_Z / Normal; // C 
 
  // Calculem la equacio del pla (Ax + By + Cz + D = 0) 
  float  D = - (Vect4.m_X * p1.m_X + Vect4.m_Y * p1.m_Y + V ect4.m_Z * p1.m_Z); //D 
 
  // Retornem el valor de la y al pla. 
  return  (- (Vect4.m_X * x + Vect4.m_Z * z + D)/Vect4.m_Y);  

} 

 

 

En aquesta classe també s’han modificat les operacions següents: 

 

void  SetBackground(CString bN,CString bS,CString bE, 
CString bO,CString bSostre = "" ); 

CString GetBackground( int  type);    

 

per a que donin i guardin la informació de la imatge del sostre de la vista 

panoràmica.  
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VRMLGestor. 

 

 Aquesta classe implementa tot el motor gràfic del VRML, de moment es compatible 

per al Cosmoplayer i el Cortona (Consultar Annex 3) però s’ha dissenyat per a que se’n 

puguin anar afegint. Per a implementar aquesta classe es necessiten les definicions 

contingudes a: 

 

- cpcomeaitypes.h: definicions per al Cosmoplayer. Fins ara sols estava definit per 

aquest. 

- shelley.h: definicions per al Cortona. Part nova. 

 

Per a implementar la part del Cosmoplayer es necessitaven les següents classes: 

 

CVRMLItem     

CVRMLNodeAnim  Ara per a implementar el Cortona 

CVRMLQuaterna  no s’utilitzaran. 

CVRML3dNode    

 

 Ja que el motor gràfic ha de servir per a diferents tipus de visors, s’utilitza la següent 

variable:  

 
 // 0 = Cosmoplayer; 1 = Cortona ... 
 int  m_Visor;  

 on s’assigna un valor enter per identificar el visor en qüestió. 

 

 Les operacions tindran l’aspecte següent: una part on es posa la part comuna dels 

visors i una crida a la funció específica per a cada visor. Per exemple: 

  
void  CVRMLGestor::Create(CString ID, CString String) 
{ 

  ID.Remove( ' ' ); 
  if  ( ID!= "" &&String!= ""  ) 

     { 
   switch  (GetVisor()) 
   { 
    case  0: { CreateCosmo(ID, String); break ;} 
    case  1: { CreateCortona(ID, bstr_t(String)); break ;} 

 
� Aquí s’han d’afegir els mètodes per a nous visors.  

    
} 

  } 
}  
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 En tot moment, s’ha intentat mantindré la compatibilitat entre el Cortona i el 

Cosmoplayer, que les funcions amb el mateix nom facin el mateix... excepte alguna petita 

variació degut a la pròpia definició d’aquestos. 

  

En aquest punt s’explica amb més detall les operacions creades per al Cortona, no 

s’explicaran les usades per al Cosmoplayer, per que aquestes ja es van implementar 

anteriorment.  

 

 Per poder controlar les opcions i operacions que permet el Crotona es necessiten 

definir les següents variables: 

 
 CControl m_Cortona;  // Per controlar el ActiveX VRML. 
 

 IEngine *m_Engine;  // Per controlar el VRML del Cortona. 

 

 Abans de començar a definir les operacions hem de lligar el IEngine amb el Control i 

també s’han d’inicialitzar una sèrie de valors per al visor: 

  
bool  CVRMLGestor::InicialitzarCortona()  
{ 

  m_Cortona.put_HeadLight( TRUE ); // Inicialitzacions del Control.  
  m_Cortona.put_NavigationBar( 1 ); 
  m_Cortona.Edit();   // Per poder accedir al IEngine.  
  m_Cortona.put_ShowProgress( true ); 
 
  ... 
 
  IDispatch* pdisp = m_Cortona.get_Engine(); 
  if  (pdisp != NULL) { 
   // Accedim al IEngine del CControl  

if  (FAILED(pdisp->QueryInterface(IID_IEngine,  
reinterpret_cast <void **>(&m_Engine)))) 

   m_Engine = NULL; 
   pdisp->Release(); 
  } 
 
  ... 
 
  m_Engine->put_AutoRefresh( true ); // Inicialitzacions del IEngine  
 
  ... 

}  
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 Una de les principals funcions es crear un objecte VRML a partir d’una cadena, per 

fer-ho s’utilitza una funció que a partir de la cadena (VRML) crea un objecte de tipus Node: 

bool  CVRMLGestor::CreateVrmlFromStringAux( OLECHAR* vrm l,  
INodeObject** objecte ) 

{ 
 if  ( !m_Engine || !objecte ) 
  return  false ; 
 
 BSTR BstrVrml = SysAllocString( vrml ); 
 HRESULT Hr = m_Engine -> CreateNodeFromString ( Bs trVrml, objecte ); 
 SysFreeString( BstrVrml ); 
 
 return  SUCCEEDED( Hr ); 
} 

 

 Com interessa que al crear l’objecte aparegui a l’escena, s’agafa la llista de tots els 

nodes que formen part de l’escena i s’afegeixen el que s’està creant: 

 
bool  CVRMLGestor::AfegirEscena( INodeObject* objecte ) 
{ 
 if  ( !m_Engine || !objecte ) 
  return  false ; 
 
 INodesCollection* Nodes; 
 if  ( FAILED( m_Engine -> get_RootNodes ( &Nodes ) ) )  
  return  false ; 
 
 VARIANT VarDef; 
 VariantInit( &VarDef ); 
 VarDef.vt = VT_ERROR; 
 VarDef.lVal = 0; 
 
 HRESULT Hr = Nodes -> Add ( objecte, &VarDef ); 
 Nodes -> Release (); 
 
 return  SUCCEEDED( Hr ); 
} 

 

 L’operació que crea un objecte a partir d’un vrml cridarà a les dues que s’han 

comentat anteriorment, a més guardarà el Node creat a una llista per poder tenir un accés 

molt més ràpid i senzill, a l’hora de canviar propietats del node, comprovar si existeix…:  

 
void  CVRMLGestor::CreateVrmlFromStringCortona(CString i d, OLECHAR *vrml) 
{ // Crea un objecte i l'inserta a l'escena. 
 INodeObject * Node = NULL; 
 
 if  ( CreateVrmlFromStringAux ( vrml, &Node ) ) 
 { 
  if  ( !AfegirEscena ( Node ) ) 
   AfxMessageBox( "Error al insertar el objecte a l'Escena" ); 
   
  // Guardem una llista per tenir un acces mes rapid.  
  if (m_MapaNodesCortona.Lookup(id, Node)) 
  { 
   AfxMessageBox( "ERROR al guardar l'objecte: ja existeix" ); 
   return ; 
  } 
  else 
   m_MapaNodesCortona.SetAt(id, Node); 
 } 
} 



Simulador d’incendis forestals. 

 99 

 Una de les altres funcions importants del Vrml es crear un objecte VRML a partir 

d’una URL i afegir-lo a l’escena que s’està visualitzant: 

 
void  CVRMLGestor::CreateVrmlFromURLCortona(CString id, CString url) 
{ 
 ICreateVrmlFromUrlCallback *Callback; 
 LPDISPATCH Disp; 
 m_Engine->CreateVrmlFromUrl(bstr_t(url), Disp); 
 

// Callback object implements the IDispatch interfa ce,  
// the default method (method with dispid=0) 

 const  IID Call = {0}; 
 if  (SUCCEEDED(Disp->QueryInterface(Call, ( void **)Callback))) 
 { // Afegim el node a l'escena. 
  LPMFNODEOBJECT Node; 
  LPPROTOSCOLLECTION Protos; 
  BSTR Error; 
  if  (SUCCEEDED(Callback->Complete(bstr_t(url),  

Node, Protos, Error))) 
  { 
   LPNODEOBJECT NodeEscena; 
   Node->get_Node(&NodeEscena); 
   AfegirEscena(NodeEscena); 
  } 
 } 
}   

 

 En aquest cas s’utilitza la funció CreateVrmlFromUrl del Cortona que torna l’objecte 

VRML i l’afegeix a l’escena mitjançant l’operació AfegirEscena(Node). No s’afegeix a la taula 

de Nodes per que no es sap com esta definit el Node i no es pot assegurar que funcioni 

correctament per a les altres operacions. 

  

 La resta d’operacions creades per al motor gràfic, a grans trets, es poden classificar en 

els següents tipus: 

 

 Tipus 1) Operacions que a partir d’un “CString” creen un node. 

  

Tipus 2) Operacions que consulten camps dels nodes. 

  

Tipus 3) Operacions que estableixen els camps dels nodes. 

  

Tipus 4) Operacions que creen directament un node. 
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Tipus 1. 

 

En aquest tipus d’operacions el Node que es vol crear es troba definit al seu interior 

amb un “CString” i es passen per paràmetres els valors del seus camps per a desprès crear-

ho amb el “CreateVrmlFromString(..)”.  

 

Un model de la funció seria: 

 

Tipus NomFunció(identificador del node, paràmetres)  

{ 

 CString *syntax = new CString; 

 Syntax->Format(“String que forma el Node”, paràmet res); 

 CreateVrmlFromString(...); 

} 

 

Per exemple: 

 
void  CVRMLGestor::CreateBackground(CString ID,  
  CString back, CString bot, CString front,  
  CString left, CString right, CString top) 
{ 
 CString * syntax = new CString; 
 ID.Remove( ' ' ); 
 
 syntax->Format( 
  "DEF %s Background {\n" 
  "groundAngle 1.57079\n" 
  "groundColor [ 1 0.8 0.6,\n" 
  "    0.6 0.4 0.2 ]\n" 
  "skyAngle  [ 0.2, 1.57079 ]\n" 
  "skyColor  [ 1 1 0,\n" 
  "    1 1 1,\n" 
  "    0.2 0.2 1 ]\n" 
  "backUrl \"%s\"\n" 
  "bottomUrl \"%s\"\n" 
  "frontUrl \"%s\"\n" 
  "leftUrl \"%s\"\n" 
  "rightUrl \"%s\"\n" 
  "topUrl \"\"\n" 
  "}\n" 
 , ID, back, bot, front, left, right, top); 
 
 syntax->OemToAnsi(); 
 
 CreateVrmlFromString(ID, *syntax); 
}   
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Tipus 2. 

 

En aquestes funcions ja es te el node creat, es vol consultar els valors dels camps que 

es necessiten. Aquests valors es posen als paràmetres de les funcions.  

 

Un model de la funció seria: 

 

Tipus NomFunció(identificador del node, &paràmetres ) 

{ 

TipusObjecte Objecte; 

If (ObtenirCampTipus(identificador, camp que volem obtenir, &Objecte)) 

Objecte->Get(&paràmetre); 

} 

 

 Com per exemple: 

  
void  CVRMLGestor::GetTranslationCortona(CString id,  

float  &x, float  &y, float  &z) 
{ 

  ISFVec3fObject* Translation = NULL; 
 
  if  (ObtenirCampVect(id, "translation" , &Translation)) 
  { 
   Translation->get_X(&x); 
   Translation->get_Y(&y); 
   Translation->get_Z(&z); 
  } 

}  

  

 L’operació ObtenirCampTipus permet accedir a un camp d’un tipus concret d’un 

node existent. Aquesta funció bàsicament busca el node identificat pel primer paràmetre i 

obté tots els camps d’aquest node. D’aquesta llista de camps es selecciona el que es passa per 

paràmetre i es retorna. Un model de la funció seria: 

 

boolea ObtenirCampTipus(identificador, camp que vol em, objecte) 
{ 

 
  Camps; 
  Node; 
 
  if  (existeix el node) 
  { 
   Node -> ObtenirCamps ( &Camps ); 
   Camps -> ObtenirCamp(&Camp que volem) 
   return  true ; 
  } 
  return  false ; 

} 
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 Com per exemple: 

 

bool  CVRMLGestor::ObtenirCampVect(CString id,  
CString camp, ISFVec3fObject** vect) 

{ 
if  ( !m_Engine || !vect) 
{ 
 AfxMessageBox( "Error al establir el camp: "  + camp); 
 return  false ; 
} 
 
IFieldsCollection* Camps; 
INodeObject * Node = NULL; 
 
if  (m_MapaNodesCortona.Lookup(id, Node)) 
{ 
 HRESULT Hr = Node -> get_Fields ( &Camps ); 
 
 if  ( SUCCEEDED ( Hr ) ) {  
   
  IFieldObject* Camp = NULL; 
  VARIANT VarName; 
  VariantInit( &VarName ); 
  VarName.vt = VT_BSTR; 
  VarName.bstrVal = SysAllocString( bstr_t(camp) );  
 
  Hr = Camps -> get_Item ( &VarName,  &Camp ); 
 
  Camps -> Release(); 
  VariantClear( &VarName ); 
 
  if  ( SUCCEEDED ( Hr ) ) { 
 
   Hr = Camp->QueryInterface(IID_ISFVec3fObject,  

( void **)vect); 
   Camp -> Release(); 
   return  true ; 
  } 
 } 
} 
return  false ; 
} 

 

Tipus 3. 

 

Aquestes son les que en comptes d’obtenir els valors d’un camp, estableixen els seus 

valors. Son molt paregudes al tipus explicat anteriorment però en comptes de fer un Get fer 

un Set, també usen les funcions ObtenirCampTipus. Un model de la funció seria: 

 

Tipus NomFunció(identificador del node, parametres)  

{ 

TipusObjecte Objecte; 

If (ObtenirCampTipus(identificador, camp que volem obtenir, &Objecte)) 

Objecte->put(paràmetre); 

} 
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Com per exemple: 

 

void  CVRMLGestor::SetTranslationCortona(CString id,  
float  x, float  y, float  z) 

{ 
  ISFVec3fObject* Translation = NULL; 
  float  xo, yo, zo; 
 
  if  (ObtenirCampVect(id, "translation" , &Translation)) 
  { 
   // Considerem la translació des del punt on esta. 
   Translation->get_X(&xo); 
   Translation->put_X(xo + x); 
  
   Translation->get_Y(&yo); 
   Translation->put_Y(yo + y); 
 
   Translation->get_Z(&zo); 
   Translation->put_Z(zo + z); 
  } 

} 

 

 

Tipus 4. 

 

Aquestes fan directament una crida a una operació del Cortona SDK i es crea, 

s’elimina, es modifica... el node, o la ruta... Per utilitzar-les només cal fer la crida: 

 

m_Engine->Operació(...) 

 

Com per exemple: 

 
void  CVRMLGestor::AddRouteCortona(CString outID, CStrin g inID,  

BSTR from, BSTR to) 
{ 

  INodeObject* NodeIn = NULL, * NodeOut = NULL; 
   
  m_MapaNodesCortona.Lookup(outID, NodeOut); 
  m_MapaNodesCortona.Lookup(inID, NodeIn); 
  
  if  (NodeOut && NodeIn) 
  { 
   HRESULT Hr = m_Engine->AddRoute(NodeOut, from, N odeIn, to); 
   ASSERT(SUCCEEDED(Hr)); 
  } 

} 
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Per acabar amb el motor gràfic, només comentar la part per a guardar el fitxer amb 

extensió “.wrl” mitjançant l’objecte COM VRMLSaver. Aquest objecte es troba implementat a 

la llibreria “PGVRMLSaver.dll” proporcionada amb el SDK del Cortona amb els següents 

identificadors: 

 

CLSID   {18D4B075-AE23-4186-8C84-1967714BBD85}  

ProgID  ParallelGraphics.VRMLSaver 

 

Un cop es té carregat aquest objecte només cal obrir el fitxer i guardar-hi l’escena que 

es troba al Control ActiveX: 

 

void  CVRMLGestor::GuardarEscenaCortona(CString fitxer) 
{ 
 const  GUID CLSID_VRMLSaver = {0x18d4b075, 0xae23, 0x4186 ,  

{0x8c, 0x84, 0x19, 0x67, 0x71, 0x4b, 0xbd, 0x85}}; 
 const  GUID IID_IVRMLSaver = {0xdb8447b0, 0x8117, 0x40ee,   

{0x84, 0xb4, 0x59, 0xe0, 0x97, 0x1d, 0xe4, 0xaa}}; 
  
 VRMLSaverLib::IVRMLSaver* pSaver = NULL; 
 VRMLSaverLib::IEngine* Engine = NULL; 
 
 CoCreateInstance(CLSID_VRMLSaver, NULL,  

CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IVRMLSaver, ( void **)&pSaver); 
 
 IDispatch* pdisp = m_Cortona.get_Engine(); 
 if  (pdisp != NULL) { 

if  (FAILED(pdisp->QueryInterface(IID_IEngine,  
reinterpret_cast <void **>(&Engine)))) 

   Engine = NULL; 
  pdisp->Release(); 
 } 
 
 if  (SUCCEEDED(pSaver->Open(Engine, fitxer.GetBuffer() , 1))) 
 { 
  pSaver->SaveScene(Engine, bstr_t(fitxer)); 
  pSaver->Close(); 
 } 
 else 
  AfxMessageBox( "Error al guardar el fitxer .wrl!" ); 
} 

 

El resultat es un fitxer “wrl” amb l’estructura següent: 

   
#VRML V2.0 utf8 

 
... 
Codi Vrml. 
... 
 
#Last saved: Mon Jan 08 20:08:15 2007  
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CDlgMostrarGrid. 

 

Aquesta classe implementa un control ActiveX que permet visualitzar els fitxers 

d’entrada i sortida, la simulació de la propagació de l’incendi forestal i qualsevol mon en 

VRML. Per fer això s’utilitza el motor gràfic que hem creat CVRMLGestor. 

 

Per visualitzar els fitxers en 2D i 3D: es creen dos diàlegs un amb la llegenda del que 

s’està mostrant (m_DialegLlegenda = new CDlgLlegenda ; ) i un altre amb la capa raster 

(CDlgMostrarGrid ). 

 

A la capa que es mostra es té la possibilitat de mostrar l’inici del foc, que es crea com 

un objecte amb una textura i també es defineix un punt de vista en aquest lloc: 

void  CDlgMostrarGrid::MostrarIniciFoc( bool  foc, CString fitxer) 
{ 
 ... 
 m_Gestor.CreateObject3DTextura( "IniciFoc" , "" ,  
  Punt.m_X * (m_DadesGrid->GetXSpacing()),  

y + 5, Punt.m_Z * (m_DadesGrid->GetZSpacing()), 
  7, 10, 0, "MovieTexture" ); 

... 
 m_Gestor.CreateViewPoint( "Vista Foc" , 
  Punt.m_X * (m_DadesGrid->GetXSpacing()), y + 30,  

Punt.m_Z * (m_DadesGrid->GetZSpacing()) + 30, 1, 0,  0, -0.785); 
 ... 
}  

 A la implementació es diferencia entre si es mostra una capa raster o el mapa del 

terreny amb la seva vegetació: 

 void  CDlgMostrarGrid::MostrarMapa(CString path, CString  idvrml); 

 void  CDlgMostrarGrid::MostrarMapaComplert(CString path) ;  

  

En qualsevol dels dos casos es crida a la mateixa operació que genera el mon VRML 

amb la llegenda corresponent: 

void  CDlgMostrarGrid::GenerarMapa() 
{ 
 InicialitzarProgres(); 
 Llums(); 
 BackGround(); 
 ... 
 m_Gestor.CreateGrid( "GridPrincipal" , ...); 
 ... 
 if  (m_DadesGrid->GetVegetacio())  
 { 
  PosarVegetacio(); 
  m_Model->TancarFitxers(); 
 } 
 else 
  Llegenda(); 
 ... 
}  
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 En el cas que es vulgui veure el terreny amb la seva vegetació es creen 5 fons 

aleatòries de sons d’ambient per donar més realisme a l’escena: 

 
void  CDlgMostrarGrid::So() 
{ 
 int  So[5]; 
 ...  
 So[0] = 1 + rand()% 

(m_DadesGrid->m_NumColumnes*m_DadesGrid->m_NumFiles ); 
 ... 
 for  ( int  i=0; i<5; i++) 
     { 
  ... 
  m_Gestor.CreateSound(Aux1,  

CSimuladorApp::DIRECTORI + "\\So\\Ambient.wav" ,  
   x, y, z, 0, 0, 2*m_DadesGrid->GetXSpacing(),  

6*m_DadesGrid->GetXSpacing(),  
   2*m_DadesGrid->GetZSpacing(),  

6*m_DadesGrid->GetZSpacing()); 
 } 
}  

 

 I es situa la vegetació corresponent a cada cel�la, segons el que diu el model de 

combustible. La densitat del bosc, com la posició dels arbres i la seva mida, que s’estableix no 

correspon exactament amb la realitat només es per a fer la visualització. En un futur seria 

molt interessant, d’alguna forma, obtenir la ubicació i l’altura exacta dels arbres per poder-

los situar exactament a la seva posició i representar fidelment la realitat. 

 
void  CDlgMostrarGrid::Arbres() 
{ 
 ...  
 int  Aleatori  = (m_Model->GetXSpacing() +  

m_Model->GetZSpacing()) * (m_Bosc/100); 
 for  ( int  i=0; i<m_Model->m_NumColumnes*m_Model->m_NumFiles;  i++) 
     { 
  ... 
  NumObjectes = 1 + rand()%Aleatori; 
  for  ( int  Arbres = 0; Arbres < NumObjectes; Arbres++) 
  { 
   ...  
   Objecte(i, m_Model->m_Mapa[i], x, y, z, Arbres, Tamany); 
  } 
 } 
} 
 
void  CDlgMostrarGrid::Objecte( int  i, float  valor,  

float  x, float  y, float  z, int  arbres, int  tamany) 
{ 
 ... 
 switch  ( int (valor)) 
 { 
  case  1: { m_Gestor.CreateObject3DTextura(Def,  

cadena + "Arbust1.png" ,  
0, .24 * tamany, 0, .75, .5, 0);  
break ; 

} 
... 

 } 
}  
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Per visualitzar la propagació del incendi forestal: Primer es crea el mapa, de la mateixa forma que 

al crear un mapa complert, menys la textura del “ElevationGrid”. I desprès es van afegint els 

elements propis de la representació del foc: 

 

1) Focs: com l’important de la propagació del foc és el seu front, es mostra el foc al 

front. Per fer això es localitzen les cel�les límit del foc, és a dir, les últimes cel�les que es 

cremen del “grid”. Per exemple, si es te un “grid” que es cremen les següents cel�les: 

  

      

      

  CellaF2    

  CellaF3 CellaF4   

 CellaF1 Origen CellaF5   

      

 

 Es fa una cerca per tots els costats, obtenint les cel�les que són límit per l’Oest, 

Est Sud i Nord. 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

 Un cop es tenen localitzades les cel�les límit s’envia el foc a una posició de la 

cel�la segons el tipus de límit que sigui: 

 

Límit Nord:   

 

 

Limit Oest 

Limit Sud 

Limit Est 

Limit Nord 
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Límit Sud:   

 

 

Límit Oest:   

 

 

Límit Est:   

 

 

 

Des de l’inici del foc es van desplaçant els focs fins arribar a les cel�les límit que es 

cremen.  

 

void  CrearTrajecteFoc( int cellaO, int cellaF);   

 

     cellaF5 

   cellaF4   

      

 cellaF1     

cellaF2  cellaO    

    cellaF3  

 

 Continuant amb l’exemple d’abans el panorama quedaria de la següent forma: 

   

      

      

  CellaF2    

  CellaF3 CellaF4   

 CellaF1 Origen CellaF5   

      

  

 S’envien els focs des de la cel�la origen fins al límit marcat i la zona per la que passa el 

foc es pinta d’un color diferent. 
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2) Fum: al crear els focs que passen per les cel�les també se’ls hi afegeix el fum, amb el 

mètode dels tres plans explicat anteriorment. A cada cel�la hi hauran una sèrie d’orígens de 

fum que coincideixen amb el pas del foc.  

 

3) Canvi de color del terra: s’ha utilitzat el “script” explicat a l’apartat del disseny de 

gràfics, mitjançant un interpolador, un rellotge i rutes, de la següent manera.  

 
void  CDlgMostrarGrid::CanviColorTerra(CString temps, CS tring avanc) 
{ 

  m_Gestor.CreateGlobalTimer( "RellotgeTerra" , …); 
  m_Gestor.CreateInterpPositions( "ColorTerra" , temps, avanc); 
  CString Script; 
  Script.Format(  
   "DEF scriptColors Script { \ 
   ... 
   }" ,m_Model->GetNumColumnes() * m_Model->GetNumFiles() ,  

m_Model->GetNumColumnes()); 
    
  m_Gestor.CreateVrmlFromString( "scriptColors" , Script); 
 
            m_Gestor.AddRoute( "RellotgeTerra" , "fraction_changed" , "ColorTerra" , "set_fraction" ); 
            m_Gestor.AddRoute( "ColorTerra" , "value_changed" , "scriptColors" , "colorejar" ); 
            m_Gestor.AddRoute( "RellotgeTerra" , "cycleTime" , "scriptColors" , "ResetRuta" ); 
            m_Gestor.AddRoute( "scriptColors" , "newcol_changed" , "ColorGrid" , "set_color" ); 

}  

 

4)  Canvi de color de la vegetació: per cada objecte de la vegetació s’aplica el que s’ha 

descrit al apartat de disseny dels gràfics, de la forma següent:   

 
if  (m_Simulacio && cadena != "" ) 

 { 
  m_Gestor.CreateColorPositions( "Interp"  + Def, … " ); 
  m_Gestor.AddRoute( "RellotgePrincipal" ,  

"fraction_changed" , "Interp"  + Def, "set_fraction" ); 
  m_Gestor.AddRoute( "Interp"  + Def,  

"value_changed" , "Mat"  + Def, "emissiveColor" ); 
}  

 

D’aquesta forma s’aconsegueix que els objectes vagin canviant el color de forma 

dinàmica. 

 

 

 



Simulador d’incendis forestals. 

 110 

CDlgSimular. 

 

En aquesta classe s’implementa el diàleg “IDD_DIALOGParam” que s’utilitza per 

preguntar a l’usuari : 

 

1)  El temps de simulació que es vol veure. 

2)  El lloc on comença el foc, identificat per la posició de la cel�la. 

3) La densitat del bosc amb la que es vol veure la simulació de la propagació de 

l’incendi. 

 

En el cas de que no s’introdueixin aquests paràmetres es farà:  

 

1) Es simularà fins al final. 

2) Es generarà un punt d’inici aleatori. 

3) La densitat del bosc serà igual a 20%. 

 

Incís: Per a representar el bosc amb una certa densitat es fa servir aquest mètode. 

Cada cel�la té un espaiat de XSpacing i ZSpacing tal com es mostra a: 

 

 

 

 

 

 

 

 En comptes de considerar el 100%, el producte entre el XSpacing i ZSpacing, s’ha 

considerat el 100% la suma entre aquestes, això s’ha fet per que entre objecte i objecte hi ha 

d’haver una distancia mínima i per no carregar el mon amb tants objectes per que sinó la 

seva visualització es massa lenta. 

 

 Per exemple,  en el cas que XSpacing = 100 i ZSpacing = 100 i que es vulgui veure un 

5% de la vegetació es te que per cada cel�la es mostren:  

 

(100 + 100) * 5/100 = 10 objectes 

XSpacing 

ZSpacing 
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CDlgEstadístiques. 

 

 Aquesta classe implementa el diàleg “IDD_DIALOGEstadistiques ”,  utilitzat per 

mostrar diferents estadístiques, en un futur es podria augmentar el nombre d’estadístiques a 

mostrar segons el que es necessiti. A més, també es permet consultar i mostrar en 2D i 3D els 

mapes resultants calculats pel BEHAVE: capa amb les longituds de les flames i el temps 

d’ignició per a cada cel�la. Per a calcular les estadístiques fem servir aquestes dues capes i ho 

fem de la manera següent: 

 

a) Temps de la simulació (Segons): Valor màxim del mapa d’ignicions. 

m_Temps.Format( "%.2f" , Ignicio->GetMaxY()); 

 

b) Longitud màxima de flama (Metres): Valor màxim del mapa de flames. 

m_Longitud.Format( "%.2f" , Flames->GetMaxY()); 

 

c) Superfície cremada (m2): es calculen les cel�les que s’han cremat i es multipliquen 

per l’extensió de la cel�la. 

int  CellesCremades = 0; 
  for  ( int  i = 0;  

i<(Ignicio->GetNumFiles() * Ignicio->GetNumColumnes ()); i++) 
  { 
   if  (Ignicio->m_Mapa[i] > 0) 
    CellesCremades++; 
  } 

  m_Cremada.Format( "%.2f" , CellesCremades  

* (Ignicio->GetXSpacing() * Ignicio->GetZSpacing()) ); 

 

d) Avanç del foc (m2/Segons): es divideix la superfície cremada pel temps que ha costat 

cremar-ho. 

m_Avanc.Format( "%.2f" , atof(m_Cremada)/atof(m_Temps)); 

 

e) Direcció amb la que es comença a propagar el foc (Punts cardinals): Es miren les cel�les 

veïnes de la cel�la on ha començat el foc per saber cap on es desplaça. 

/* cel·les veines*/   /* N   NE   E  SE   S  SO   O  NO */ 
int  nCol[8] =        {  0,   1,  1,  1,  0, -1, -1, -1 }; 
int  nRow[8] =        {  -1, -1,  0,  1,  1,  1,  0, -1 }; 

  ... 
float  Minim = 99999999; 

  ... 
for  ( n=0; n<8; n++ ) 

      { 
   Direccio = n; 
   Minim = Ignicio->m_Mapa[ncell]; 
  } 
      ...  
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CLeanMachineCAFireSimulation. 

 

En aquesta classe s’implementa tot el necessari per inicialitzar el model BEHAVE i 

calcular els resultats de la propagació del foc segons les condicions introduïdes per fitxers. 

 

 Primer es carreguen les dades d’entrada, com per exemple: 

 

/* ptr to 1-hr dead fuel moisture map */ 
  m1Map = new CDades3DLayers(); 

 ObrirDades(m1Map, pathE +  "\\M1" ); 

 

en el cas que el fitxer que conté les dades no formi part del projecte es crearà amb una 

sèrie de valors predeterminats: 

 

 - Cas:  m1, m10, m100, mherba, mfusta ≡ Totes les cel�les tindran el valor 0.1 

- Cas: VelVents, DirVents, MOrientacio, Mpendent ≡ Totes les cel�les tindran 

el valor 0. 

 

Desprès es carrega un model de Behave, s’utilitza l’estàndard amb 13 possibles 

valors. En aquest punt es podria crear un model més propi de la zona on s’està realitzant la 

simulació: 

  catalog = FireModel.Fire_FuelCatalogCreateStandard( "Standard" , 13);  

 

Un cop es tingui tot, es cridarà la funció de simular un pas. El mode per a calcular els 

resultats es el següent: 

 

-  El punt on s’inicia el foc es considera que te el valor 1 als temps d’ignició. 

-  Es calcula el temps d’ignició per a les cel�les veïnes d’aquest punt. 

- Es miren les cel�les veïnes i es fa el mateix càlcul per a la cel�la que té el temps 

d’ignició més baix. 

- Es va calculant fins que ja no queda cap cel�la per mirar.    

 

Finalment es guarden els resultats als fitxers “flMap” i “ignMap”.  
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En aquesta part també s’han utilitzat una sèrie d’Arrays per a poder calcular la 

informació del foc, per mostrar quan es fa la simulació i calcular la trajectòria del foc de 

manera molt més ràpida. 

 

CArray< float , float >Temps; 
CArray< int , int >Celles;  

... 

 

En aquests Arrays es troben els temps i les cel�les que es van cremant ordenats pel 

temps d’ignició. Així podem accedir més ràpidament a les cel�les de la següent manera: 

 

Temps: 

 

          

 

 

 

 

Celles: 

          

 

 

 

 

 

 Instant de la simulació. 

Cel·les que s’han 
cremat. 

Cel·les que encara no 
s’han cremat.. 

Valors dels temps de 
les cel·les cremades. 

Valors dels temps de 
les cel·les que no s’han 
cremat. 
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CExternalClock. 

 

 En aquesta classe s’implementa un rellotge que controla el temps del ActiveX Control 

del Cortona. Això permet accelerar, frenar i pausar les animacions amb VRML5. En una 

escena VRML es poden controlar dos tipus de temps, que es podrien anomenar de la següent 

manera: 

 

- El temps dels rellotges: a l’escena es poden afegir comptadors de temps (rellotges) 

que permeten que succeeixin esdeveniments en un instant determinat. Permet fer aparèixer 

objectes, textos... 

  

- El temps de render: aquest controla el temps que triguen a carregar-se les imatges, 

del moviment dels gràfics, a fer el refresc de la pantalles... 

 

 Per frenar i accelerar les animacions es controlarà el temps de “render” de les 

imatges, quan es vulgui frenar les animacions es posarà un temps altíssim per a mostrar la 

següent imatge i quan es vulgui accelerar es farà el contrari, es posarà un temps baixíssim: 

(ho controlem mitjançant “m_Param”) 

 

 double  delta = *time - m_real_time; 
 m_real_time = *time; 
 *time = m_timestamp + (delta/m_Param)*100; 

 

A més també es guarda el temps que es porta veient el mon VRML amb la variable 

“m_Temps”, per saber en quin instant de la simulació ens trobem: 

 

m_Temps = m_timestamp + (delta/m_Param)*100 - m_Ini ci;  
 

 

                                                 
5 La unitat utilitzada pel VRML per controlar el temps són els segons. 
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CDlgControlSim. 

 

En aquesta classe s’implementa el diàleg “IDD_ControlSimulacio ” que permet 

controlar la simulació de la propagació d’un incendi forestal. Aquest diàleg controla la 

velocitat de la simulació d’un diàleg CDlgMostrarGrid mitjançant el CExternalClock i un 

CSliderCtrl. 

 
void  CDlgControlSim::Inicialitzar() 
{ 
 m_Slider.SetTicFreq(10); 
 m_Slider.SetRange(PARAM_MIN, PARAM_MAX); 
 m_Slider.SetPos(PARAM_DEFAULT); 
 
 (m_Clock = new CExternalClock(PARAM_DEFAULT))->AddRef(); 
 m_Sim->m_Gestor.m_Engine->put_ExternalClock(m_Cloc k); 
 
 // Definim el temps que volem anar controlant. 
 SetTimer(IDT_TIMER1,10000,(TIMERPROC) NULL); 
 
 … 
 
 Simular(); 

}  

 

A més, mitjançant un controlador de temps del rellotge de l’ordinador (“IDT_TIMER1”) 

es van mostrant dinàmicament una sèrie de paràmetres de la simulació, el seu valor es 

refresca cada cert temps especificat pel IDT_TIMER (s’ha escollit cada 5 segons, per no 

carregar la CPU):  

 

. el temps total de la simulació: Valor calculat pel simulador.  

 

. el temps que es porta de simulació: Valor que es va consultant al CExternalClock. 

 m_Time = m_Clock->GetTemps();  

 

.la superfície cremada i avanç del foc (superfície / temps), 

float (celles * (m_Sim->m_DadesGrid->GetXSpacing()  

* m_Sim->m_DadesGrid->GetZSpacing() ))  

 

. la direcció del vent: Valor de la cella que s’està cremant a la capa raster  

 MdirVents.img. 

 

. la direcció de propagació: Per la cel�la que s’està cremant es mira quina cella veïna  

 comença a cremar més aviat i es mostra la direcció d’aquesta. 
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En qualsevol moment, també es pot salvar una imatge al disc dur del que s’està 

mostrant a la simulació mitjançant l’operació: 

Get_Picture();  

 

 Amb aquesta funció es guarda una imatge del que s’està mostrant, al directori de 

sortida del projecte amb el nom: imatge_temps_Numero.bmp. 

Temps  ≡ Temps de la simulació. 

  Numero  ≡ Per si en un mateix temps es guarda més d’una imatge. 

 

Per guardar la imatge s’utilitza: 

void  CDlgControlSim::OnBnClickedGuardar() 
{ 

  IDispatchPtr disp; 
  disp = m_Sim->m_Gestor.m_Cortona.get_Picture(); 
 
  IPicture *pict; 
  long  cb; 
  IStream *stream; 
  CString final; 
  final.Format( "%s\\Imatge%.0f_%2d.bmp" ,  

m_PathS, m_Time, m_Imatge); 
  LPCTSTR pszOut = final.GetBuffer(); 
  SHCreateStreamOnFile(pszOut,  

STGM_WRITE | STGM_SHARE_DENY_WRITE | STGM_CREATE, 
 &stream); 

  if  (SUCCEEDED(disp->QueryInterface(IID_IPicture,  
( void  **)&pict))) 

  { 
   pict->SaveAsFile(stream, true , &cb); 
   m_Imatge++; 
  } 

 

Amb la que s’obté un resultat com aquest: 
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9. Interfície d’usuari. 

 

El programa comença amb la finestra següent: 

 

 

 

 On les icones de la barra d’eines signifiquen: 

 

 ≡ Obrir un projecte. 

 ≡ Informació del projecte obert. 

 ≡ Tancar el projecte obert. 

 ≡ Crear un nou projecte. 

  ≡ Modificar les dades del projecte actual. 

  ≡ Esborrar el projecte actual. 

  ≡ Aquestes icones permeten veure els mapes en 2D i  3D de les 

següents dades del combustible (d’esquerra a dreta): combustible a 1 hora, 10 hores, 100 

hores, de l’herba i de la fusta. 

  ≡ Permeten veure en 2D i 3D les següents dades del terreny 

(d’esquerra a dreta): mapa, orientació, pendent, velocitat del vent i direcció del vent. 

   ≡ Permet veure en 2D i 3D el mapa complert del terreny amb la seva vegetació 

i el model de Combustible. 

  ≡ La icona de l’esquerra permet començar la simulació i la icona de la dreta 

mostra els resultats d’aquesta. 

 

Totes aquestes opcions són accessibles des dels diferents menús que formen part del projecte. 
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Pel que fa al menú de la gestió dels projectes es tenen les següents finestres: 

 

Obrir: Apareix una finestra per seleccionar el projecte que es vol carregar. 

 

 

 

 Una vegada s’ha localitzat el projecte que es vol carregar apareix una finestra amb la 

informació del projecte. Es la mateixa que es mostra quan es selecciona “informació” del 

menú principal. 

 

Informació: Mostra la informació del projecte actual. 
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 En el cas que no hi hagi cap projecte carregat per mostrar la informació apareix l’avís: 

 

Fig. 1: Avís. 

 

Tancar: No es mostra cap finestra, simplement tanca el projecte actual. En el cas que no es 

tingui cap projecte carregat es mostra l’avís anterior.   

 

Nou: Si es selecciona aquesta opció del menú quan hi ha un projecte carregat es mostra la 

finestra: 

 

 

Si no apareix aquesta finestra per omplir amb les dades corresponents. Com a dades 

d’entrada, el Mapa del terreny i el Model de Combustible són obligatoris. 
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 Un cop s’han introduït les dades desitjades apareix una finestra per indicar el lloc del 

disc dur on es vol guardar el projecte. 

 

 

 

Modificar: Apareix aquesta finestra per modificar les dades que formen part del projecte.  
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Un cop modificades, des de la següent finestra, es pot reemplaçar l’arxiu existent o 

guardar-ho amb un altre nom. 

 

 

En el cas que no hi hagi cap projecte carregat es mostra l’error següent: 

 

 

 

Esborrar: Apareix una finestra per confirmar que volem esborrar el projecte actual. Si no hi 

ha cap projecte carregat es mostra l’error anterior. 

 

 

 

Sortir: No es mostra cap finestra, simplement es tanca l’aplicació. 
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 Referent al menú dels fitxers es tenen aquestes finestres: 

 

Editar: En aquesta opció es tria el fitxer que es vol editar. Per exemple, si el fitxer es de tipus 

raster es mostra aquesta finestra: 

 

 

 

Si el fitxer es de tipus vectorial es mostra aquesta: 
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Mostrar: En aquesta opció es tria el fitxer que es vol visualitzar i si es vol veure l’inici del foc. 

Abans no es carregui la imatge apareix una barra de progrés indicant quan resta per 

visualitzar la imatge: 

 

 

 

Desprès es mostra una finestra principal on es pot veure el fitxer en 2D i 3D, també hi 

ha una altra finestra amb la llegenda del mapa. 

 

 

 

 Tan si s’està editant o visualitzant un fitxer, en el cas que no formi part del projecte es 

mostren les finestres següents: 
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També es té la possibilitat de veure el mapa complert amb la vegetació, en aquest cas 

no es mostra la finestra de la llegenda. 

 

 

 

Referent al menú de simulació es tenen aquestes finestres: 

 

Simular: un cop seleccionem l’opció “simular” al menú principal es mostra una finestra en la 

qual es demana una sèrie de paràmetres necessaris per a realitzar els càlculs de la simulació. 
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 Després es mostren dues finestres, una a l’esquerra amb els controls de la simulació i 

una a la dreta amb la visualització de la propagació del foc. 

 

 

 

Resultats: Un cop s’ha realitzat la simulació es té la possibilitat de mostrar, editar els mapes 

resultants i consultar les estadístiques. 

 

 

 



Simulador d’incendis forestals. 

 126 

Si es decideix editar algun dels mapes resultants es mostra la finestra: 

 

 

  

Si es desitja visualitzar el mapa resultant s’obté: 
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Referent al menú visor es pot visualitzar qualsevol mon VRML emmagatzemat en un 

fitxer “.wrl”. 

 

Visor: Primer es mostra una finestra per buscar l’arxiu Vrml que es vol mostrar:  

 

 

 

I desprès es mostra una finestra amb l’escena que s’ha seleccionat: 
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 Referent a l’ajuda del programa es tenen les següents finestres: 

 

Sobre el simulador: Es mostra la informació del programa en la finestra següent: 

 

 

 

Temes d’ajuda: Es mostra una finestra amb tota l’ajuda del simulador. 
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10. Verificació, validació i experimentació amb el model. 

 

Una de les tasques més importants en la simulació es la verificació (s’ha construït 

correctament el model?) i validació del model (es el model adequat per representar el sistema 

real). Les sortides del model s’utilitzen per obtenir conclusions del sistema real, per tant es 

fonamental que el model sigui fiable. 

 

En el projecte s’ha utilitzat el model BEHAVE que ja esta validat, en aquest punt, 

només es vol remarcar que amb la implementació realitzada, continua sent un model vàlid i 

fiable per calcular la propagació del foc, no s’entrarà amb els detalls de la validació i 

verificació realitzats al seu moment. 

 

Bàsicament, es comprova que el model es una abstracció del sistema real i que 

existeix una correspondència entre el sistema real i el model. Es comprova que el model 

tingui tots els elements, que s’han considerat rellevants, del sistema real i que s’obtingui la 

informació que es desitja per a simular la propagació del incendi forestal: 

 

- El sistema rep una sèrie de dades amb les característiques i condicions del terreny 

on es vol aplicar el model: alçades del terreny, direcció del vent, informació sobre 

els diferents tipus de combustible...  

 

//Contenidors dels 3DLayers que hi han en el autòmat. 

CDades3DLayers *fuelMap; /* Model de conbustible usat */ 

 

//Definició de les condicions del vent. 

CDades3DLayers *wspdMap; /* Mapa de velocitats del vent (ft/min) */ 

CDades3DLayers *wdirMap; /* Mapa de direccions del vent (deg from north) */ 

 

//Els mapes següents contenen les cobertures del sol.    

 CDades3DLayers *m1Map; /* ptr to 1-hr dead fuel moisture map */ 

CDades3DLayers *m10Map; /* ptr to 10-hr dead fuel moisture map */ 

CDades3DLayers *m_MapM100; /* ptr to 100-hr dead fuel moisture map */ 

CDades3DLayers *m_MapHerb; /* ptr to live herbaceous fuel moisture map */ 

CDades3DLayers *m_MapWood;/* ptr to live stem fuel moisture map */ 

 

//Els dos mapes següents es calculen a partir del grid principal (Mapa) 

CDades3DLayers *m_MapSlp; /* ptr to slope map (rise/reach) */ 
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CDades3DLayers *m_MapAsp; /* ptr to aspect map (degrees from north) */ 

 

amb aquestes es representa fidelment les condicions del terreny al sistema real. 

 

- Mitjançant una sèrie d’estats es sap si una regió del sistema s’està: cremant o s’ha 

cremat, informació necessària per a representar la propagació del foc. 

 
#define EVENT_EBURN 0//Associat a posar foc en una cel�la. 
#define EVENT_EPROPAGATION 1//Associat a la propagació del foc. 
#define EVENT_EXTINGUISH 2//Associat a quan el foc es consumeix en una cel�la. 

   

amb això s’obtenen les dades de cremat de cada cel�la que són les necessàries per a 

visualitzar la propagació del incendi forestal. 

 

- Finalment s’obtenen els fitxers amb les dades de sortida contingudes a: 

 

//Mapes de resultats 

CDades3DLayers *ignMap;  /* ptr to ignition time map (minutes) */ 

CDades3DLayers *flMap;   /* ptr to flame length map (feet) */ 

 

 Com de tota aquesta part no s’ha tocat res, no s’ha influït a la seva validesa. Si per a la 

implementació del Behave són vàlids per a aquesta continuen sent vàlids.  

 

 Per demostrar que la implementació del model realitzada al projecte es vàlida, es 

comparen els resultats amb la implementació en C++ .NET realitzada pel Pau Fonseca i 

Casas al 2004. Principalment es comprova que els resultats obtinguts amb una 

implementació i amb l’altra són els mateixos. I partint de la base que la primera es correcta 

quedarà demostrat que la utilitzada al simulador també es correcta. 

 

 Per fer aquesta prova compararem els resultats obtinguts amb les dues 

implementacions per a un mateix conjunt de fitxers d’entrada i el mateix inici del foc: 

 
 Amb la primera: S’obtenen dos fitxers “.dtm” amb el contingut dels CDades3dLayers 

ignMap (temps d’ignició) i flMap (longitud de les flames). 

 

 Amb la utilitzada al projecte: S’obtenen dos fitxers “.img” amb el contingut dels 

CDades3dLayers ignMap i flMap. 
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Així, si es comparen els resultats es té: 

 

Resultats gràfics de la longitud de les flames i el temps d’ignició: Dona el mateix resultat 

gràfic, per que allí on es crema una cel�la s’assigna un valor de longitud de flama i un valor 

de temps de cremat. Gràficament a la posició on hi ha un valor, n’hi ha un per al temps i un 

altre per a la longitud. 

 

     ignMap i flMap, primera implementació.      ignMap i flMap, implementació projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparant el contingut de les variables CDades3DLayers “ignMap i flMap”de les 

dues implementacions es pot observar que hi ha els mateixos valors per a les cel�les, el qual 

garanteix que el model continuï sent vàlid. 

 

 L’única variació amb el primer model és la forma amb la que es guarden els resultats 

als fitxers. La implementació del model per al projecte permet guardar els resultats obtinguts 

en format “.dtm” i en capes raster. Com els fitxers es generen a partir de les variables 

CDades3DLayers es mante la validesa de la implementació. 

 

Referent a la verificació, per verificar el model de simulació s’ha de comprovar que la 

implementació es correcta y no conte errors però com el model de BEHAVE ja es troba 

implementat, i no s’han fet modificacions internes a aquesta es pot assegurar que el model 

continua estant ben construït. Per fer-ho es poden utilitzar els següents mètodes que no es 

detallen per que ja es un model verificat: 

 
�� Traces de simulació. 
�� Usar representacions gràfiques. 
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 Només es mostra un tros de la traça de simulació del simulador per comprovar que es 

van realitzant correctament i de la forma desitjada els càlculs de la propagació del foc: 

 

Time Now TimeNext cella ntime 

0 1 - 0 

1 1.7121284 50 1 

1.7121284 1.7550583 41 2 

1.7550583 1.8897529 34 3 

... ... ... ... 

 

 

 El mètode aplicat per a verificar el correcte funcionament del model, en aquest cas, 

seria el visual. S’hauria de comprovar si en una situació real el foc es desplaça tal i com es 

mostra a la figura obtinguda pel simulador:  

 

 

 

Una vegada s’ha verificat el model, per validar-lo, el mètode més adequat seria el de 

la comprovació amb una situació real però com ja s’ha comentat anteriorment aquest és un 

model vàlid.
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11. Conclusions. 

 

 Amb aquest simulador no s’ha pretès tractar tota la problemàtica del foc, sinó 

començar a introduir-nos en aquesta, concretament amb la part de la propagació del foc en 

un incendi forestal per a que poc a poc es construeixi un simulador que tracti tota la 

problemàtica del foc de forma eficient i útil. 

 

Amb el simulador es pot fer una idea de les possibilitats que ofereixen les noves 

tecnologies i les diferents eines que hi ha al mercat per a realitzar una simulació de la 

propagació d’un incendi forestal amb realitat virtual, utilitzant: 

 

Behave  ≡ Per als càlculs matemàtics per obtenir els resultats de la  

  propagació del foc. 

 

Vrml  ≡ Per a la representació amb realitat virtual. 

 

Idrisi32 ≡ Per obtenir les dades del terreny on es vol simular la  

  propagació del foc..  

 

Una de les parts, que cal remarcar, d’aquest projecte es que per a fer el Simulador 

d’incendis forestals s’ha desenvolupat un nou motor gràfic per al Cortona que aporta i 

millora moltes funcionalitats de les que hi havia fins al moment per al Cosmoplayer i 

aprofita molt més els recursos disponibles de les noves targetes gràfiques.  

 

Aquest motor, no va lligat només és exclusiu per aquest projecte, pot ser utilitzat per 

a molts més projectes i servir com a eina per a representar qualsevol món amb realitat 

virtual. 

 

Encara que al projecte la qualitat dels gràfics, no era una de les parts més importants 

del projecte, s’ha de dir que s’han obtingut prou bons, tenint en compte els pocs recursos 

dels que es disposa. 
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Amb el simulador de la propagació d’incendis forestals queda demostrat que 

mitjançant les noves tecnologies es pot:   

 
- Amb les dades obtingudes d’un Sig, es pot representar la major part de les 

característiques i condicions d’una regió, es a dir, passar d’un terreny del mon real a 

un terreny virtual. 

 
- Amb un senzill llenguatge per a representar mons virtuals, es poden representar 

mons pràcticament iguals als reals i interactuar amb ells. 

 
- Amb un bon model matemàtic es pot predir com es comportarà el foc en unes 

determinades condicions. 
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12. Treball futur. 

 

Segons el meu parer en un futur, ja que per falta de temps m’ha estat impossible, es 

podrien intentar millorar o implementar les següents funcionalitats per a que acabi sent un 

projecte de més embergadura i englobi tota la problemàtica del foc: 

 

- Adaptar el simulador per a que també pugui rebre les dades d’entrada en el format 

GML, ja que aquest esta agafant molta força en el món de la informació geogràfica. Per fer-

ho, d’una forma molt senzilla, seria agafar el fitxer GML, reconèixer les diferents dades 

d’entrada que fem servir al simulador i guardar-les en els fitxers que utilitza el simulador.  

 

- També es podria fer un estudi més extens sobre quines són les dades d’entrada 

necessàries i si afegint-ne alguna més, es pot obtenir amb més precisió el comportament d’un 

incendi forestal. 

 

- Amb els avanços que hi ha amb els GPS, les noves tecnologies... es podrien rebre les 

posicions exactes, les mides del arbres, arbustos... i tots els elements de la vegetació per 

situar-los, exactament, a la posició on es troben a la realitat i poder fer una representació de 

la simulació molt més propera a la realitat. 

  

- Per obtenir molt més realisme a l’hora de representar els gràfics, es podria lligar el 

simulador a una base de dades que contingues fotografies dels diferents tipus de vegetació i 

segons es simules a una zona o una altra, utilitzar les apropiades. 

 

- També es podrien calcular més estadístiques i personalitzar les que es mostren 

segons l’organització que utilitza el simulador per a que vegin les que realment els interessa. 

 

- Una vegada realitzats els càlculs es podria muntar un sistema per a que envies les 

dades resultants a dispositius mòbils que es troben al terreny, com pda’s... per poder actuar 

amb conseqüència. També seria molt interessant fer-ho al reves, que des de dispositius 

mòbils es poguessin enviar dades al simulador, canvis en les condicions climatològiques..., 

per a que el simulador calcules de nou el comportament de l’incendi i tenir la informació 

sempre actualitzada, tant en els dispositius mòbils com en el simulador.  
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- Una altra possible millora seria estudiar amb més deteniment la llibreria Behave i 

calcular els models segons la zona per on s’està realitzant la simulació de la propagació del 

incendi forestal.  

 

- També seria interessant fer que el inici del foc pugues ser en diferents llocs i tenir 

incendis en diferents zones. 

 

- Per últim, nombrar, el complement que li falta a aquest simulador per a tractar tota 

la problemàtica del foc, la seva extinció. 
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13. Annexos. 

 

13.1. Annex 1: Format dels fitxers IDRISI. 

 

El format dels fitxers de dades pot ser de dos tipus: 

 

- Raster: Divideix l’espai en cel�les regulars on cada una d’elles representa un únic 

valor. L’estructura lògica es una malla però es guarda físicament en un fitxer amb una 

columna de nombres. Per exemple: 

 

Fitxer raster: 

 

5 2 9 

9 5 4 

1 2 5 

 

 

Es guarda al disc: 

 

    5 

    2 

    9 

    9 

    5 

    4 

    1 

    2 

    5 

  

Els valors d’una imatge raster poden ser enters, byte o reals i poden guardar-se en 

arxius de tipus ASCII, binari o binari empaquetat. 
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- Vectorial: bàsicament s’utilitza per a qüestions de visualització, ja que permet ubicar 

elements sobre l’espai amb un alt grau de precisió. Sols poden contenir un tipus d’element 

(punt, línea, polígon o text) per arxiu.  

 

 Els arxius vectorials poden ser ASCII o binaris. S’utilitza la mateixa estructura per a 

punts, línees i polígons, que es denomina estructura de codificació d’elements ja que cada 

element es descriu completament abans de descriure el següent. Per a tots els tipus 

d’elements el arxiu consta d’una sèrie de números que indiquen: 

 

1) identificador del element. 

2) El numero de punts que defineixen aquest element 

3) Les coordenades X i Y de cada punt. 

4) Acaba en un par de zeros. 

 

Exemple: 

 

5 1 

34,5 76,3 

3 1 

57,3 12,8 

0 0 

 

En aquest exemple es te que: el primer element te l’identificador de 5 i esta format per 

1 element en la localització 34,5 en X i 76,3 en Y.  Si es vol fer una línia o un polígon: 

 

300 4 

21,5 18,1 

22,3 21,5 

34,1 24,6 

45,9 29 

500 3 

... 
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Cada tipus de fitxer sigui raster o vectorial ha de tenir associat un fitxer d’informació, 

el qual te l’estructura següent: (entre parèntesis posa si el camp d’informació pertany  al 

raster (RAS), vectorial (VEC) o als dos (COM)) 

 

(OBLIGATORIS) 

(COM) Títol:     Nom descriptiu de l’arxiu. 

(RAS) Tipus de dada:   BYTE/ENTERO/REAL 

(VEC) Tipus id:    ENTERO/REAL 

(COM) Tipus d’arxiu:    ASCII/BINARI/BINARI EMPAQUETAT 

(RAS) Columnes:    Numero de columnes de la imatge. 

(RAS) Files:     Numero de files de la imatge. 

(VEC) Tipus d’objecte:   PUNT/LÍNEA/POLIGON 

(COM) Sistema de referència:   Plano/ LAT/LONG/ESPECIFIC 

(COM) Unitats de referència:   M/FT/MI,KM/GRAUS/RADIANS 

(COM) X mínima:    Coordenada X mínima. 

(COM) X màxima:    Coordenada X màxima. 

(COM) Y mínima:    Coordenada Y mínima. 

(COM) Y màxima:    Coordenada X màxima. 

(COM) Error geomètric:   Mesura de preciso espacial de una imatge. 

(COM) Resolució:    La resolució inherent de la imatge. 

(RAS) Valor mínim:    Valor mínim de la imatge. 

(RAS) Valor màxim:    Valor màxim de la imatge. 

(RAS) Unitats de valor:   La unitat de mesura dels valors de la imatge. 

(RAS) Errors de valor:   Error en los valores de la imatge. 

(RAS) Etiqueta auxiliar:   Valor de significat especial. 

(RAS) Definició d’etiqueta auxiliar:  Paraula clau de la etiqueta. 

(RAS) Categories de la llegenda:  Número de categories. 

 

(OPCIONALS) 

(COM) Comentaris:    Informació addicional. 

(COM) Generació:    Descripció sobre la generació.  

(COM) Precisió:    El grau en que els valors descriuen el tema. 

(COM) Coherència:    La consistència lògica de l’arxiu. 
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13.2. Annex 2: Guia d’estil de programació. 

 

Breu resum dels principals punts de la guia de programació: 

  

Identificadors dels recursos: Han de tenir un nom clar que indiqui quina es la funció del 

recurs. Per exemple: 

 ID_BUTTONSortir, OnButtonSortirClick 

 

Variables globals: Es representen amb lletres majúscules i si esta formada per dues 

paraules s’ha d’utilitzar el separador ‘_’. Per exemple: 

 VAR1, MY_VAR 

 

Variables membre: es defineixen sempre amb el símbol ‘m_’ precedint el nom de la 

variable. El nom de la variable començarà en majúscules, no contindrà el símbol ‘_’ i si esta 

formada per dues paraules, la segona haurà de començar amb majúscules. Per exemple: 

 m_Var, m_MyVar 

 

Variables auxiliars: comencen en lletra majúscula i no poden contenir el símbol ‘_’ i si 

esta formada per dues paraules, la segona haurà de començar en majúscules. Per exemple: 

 Var, MyVar  

 

Variables de recursos: han de tenir en la primera part del seu nom el tipus de recurs al 

que fan referencia. Per exemple: 

 m_EditQuantitat, m_ComboSeleccionaDada 

 

Funcions: el nom de la funció començarà amb majúscules i contindrà altres lletres 

majúscules sempre que siguin la primera lletra de una paraula que forma part del nom de la 

funció. Els paràmetres estaran escrits en minúscules, tret de les lletres que pertanyin a la 

segona o successives paraules del nom de la variable. El seu nom i els seus paràmetres mai 

contindran el símbol ‘_’. Per exemple: 

 Func(bool var), MyFunc(int myVar) 
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 Els noms de les classes han de començar amb majúscules i si estan formades per dues 

paraules, la segona també ha de començar amb majúscula. 

 

Classes genèriques: Començaran amb la lletra C, per indicar que estem parlant d’una 

classe, i definiran breument en el seu nom la seva funció. Per exemple:  

 CCadenes 

 

Classes LeanSim: La primera part del nom de la classe ha de relacionar-la amb el nom 

de la classe de la que hereta. Per exemple: 

 CLeanDistribucionsNormals 

 

Classes de recursos: aquestes seguiran la sintaxi “CDlg” i el nom de la classe. Per 

exemple: 

 CDlgPaletaColors 

 

Classes temàtiques: a continuació de la ‘C’ hi ha d’haver una cadena que indiqui quin 

es el problema. Per exemple: 

 CVRMLGestor 

 

Totes les classes han d’estar definides en un fitxer .h, i implementades en un fitxer 

.cpp independent per cada classe. 
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13.3. Annex 3. SDK del Cortona. 

 

 Fent un petit resum del SDK del Cortona i només comentant la part que ens interessa 

per al Simulador, es pot dir que l’estructura del Cortona es la següent: 

 

- Control AvtiveX Cortona: Es el component principal del SDK. Aquest proporciona 

les operacions principals per carregar i mostrar els mons VRML, interactuar amb l’usuari i 

manipular les propietats del client VRML del Cortona. Amb els mètodes i propietats es pot 

personalitzar l’aparença del Cortona, seleccionar el render adequat i visualitzar en pantalla 

complerta. Cap altre component del SDK funciona sense aquest. Aquest control pot ser usat 

en qualsevol entorn que suporti tecnologies COM i OLE. Les operacions que ens permet fer 

són: 

 

Propietats: 

AnimateViewpoints FrameRate Renderer SlowMode 

BackColor Freeze RendererHints SupportedNavigationStyles 

baseURL HeadLight RendererName SupportedNavigationTypes 

Collider InputDevices RendererOptimization SupportedRendererHints 

ColliderMode LoadDroppedScene Renderers SupportedRendererOptimization 

ConsoleMode Mask Scene TravelSpeed 

ContextMenu MuteSound show_hidden_viewpoints viewpoint_transition_mode 

CpuLoading NavigationBar ShowFPS WaitForAllResources 

DisplayMode NavigationMode ShowLogo  

DisplayModes NavigationStyle ShowProgress  

Engine NavigationType showRenderingTime  

EventProcessed Picture Skin  

 

Mètodes: 

Edit  trace 

Refresh uiAction 

 

Esdeveniments: 

Click OnAnchor OnFrameRateMeasured OnSceneLoaded 

DblClick OnCameraMove OnKeyDown OnSceneUnloaded 

MouseDown OnDrag OnKeyUp  

MouseMove OnDrop OnMouseEnter  

MouseUp OnEventOut OnMouseOut  
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- VRML Automation: El segon component més important es el “VRML Automation”. 

Aquest proporciona un munt d’opcions per controlar el mon VRML. Amb aquest component 

es poden modificar els valors dels camps dels nodes existents, crear nodes i afegir-los a 

l’escena. Es pot modificar l’aparença del mon per modificar les vistes, afegir i eliminar 

“Routes”. Amb el “VRML Automation” es poden representar la major part dels objectes d’un 

mon VRML: els nodes i els seus camps, prototipus, rutes. 

 

El objecte “VRML Automation” inclou els següents tipus d’entitats i segueix una estructura 

com la que es pot veure al gràfic:  

• Objectes  

• Col�leccions (grup d’objectes referenciats com un sol objecte)  

 

 

 

Per cada tipus d’objecte es te una sèrie de propietats i operacions que es poden 

utilitzar per modificar o consultar els objectes. Aquest objecte es troba a la llibreria 

“Shelley.idl”. Per a més informació consultar l’ajuda del SDK del Cortona. 
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- Objecte VRMLSaver: proporciona el necessari per guardar una escena VRML a un 

fitxer VRML. Per poder fer servir aquest objecte s’ha d’utilitzar la llibreria “pgvrmlsaver.dll” 

que ens la proporcionen amb el SDK del Cortona. 

 

 Amb aquest objecte es poden utilitzar les següents operacions per guardar el fitxer al 

disc:  

 

- Open: Amb aquesta operació s’indica el fitxer on es vol guardar l’escena amb la que 

s’esta treballant.  

 

- SaveScene, SaveNodesCollection, i SaveMFNode: Operacions per guardar els 

diferents objectes VRML al fitxer VRML que s’ha obert amb la instrucció anterior. 

 

- Close: Tancar el fitxer que es tenia obert. 

 

 

 

 

 

 

 



Simulador d’incendis forestals. 

 145 

13.4. Annex 4. Llistat de classes utilitzades. 

 

 En la construcció del simulador s’han utilitzat classes que ja estaven implementades i 

d’altres de noves. En aquest annex es troba una relació de totes les classes: 

 

Nom classe Pertany a Modificada Descripció. 

CControl Externa --- 
Per controlar el ActiveX del 

Cortona. 

CDades3DLayers LeanSim No Les capes raster en 3D. 

CDadesGrid LeanSim Si 
Conté la informació d’un 

grid. 

CDlgControlSim Nova --- Per controlar la simulació. 

CDlgEstadistiques Nova --- 
Per mostrar les estadístiques 

resultants de la simulació. 

CDlgFitxersEntrada Nova --- 

Ens permet editar i mostrar 

el contingut 

dels fitxers d’entrada 

CDlgGestioProjecte Nova --- 

Per mostrar tot el relacionat 

amb els projectes: fitxers 

d’entrada, descripció... 

CDlgLlegenda Nova --- 
Per mostrar una llegenda del 

que veiem. 

CDlgMostrarGrid Nova --- Per mostrar les escenes Vrml. 

CDlgProgres Nova --- 

Per mostrar una barra de 

progrés amb el que queda 

per finalitzar la tasca. 

CDlgSimular Nova --- 

Per obtenir els paràmetres 

necessaris per a començar 

una simulació. 

CEditGrid Externa --- Permet modificar un grid. 

CEditWnd Externa --- 
Per modificar les celles d’un 

grid. 
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CExternalClock Externa Si 
Per controlar el temps de les 

escenes Vrml. 

CFitxerIDRISI LeanSim No 
Per tractar els fitxers amb el 

format IDRISI. 

CFitxerVEC LeanSim Si 
Per tractar els fitxers 

vectorials. 

CFlexGrid Externa --- 
Permet treballar amb un grid 

mitjançant files i columnes. 

CFont Externa --- 
Necessària per editar un 

grid. 

CLeanMachineCAFireSimulation LeanSim Si El model Behave. 

CNodeColor LeanSim No 
Per guardar el color d’un 

Node. 

CPicture Externa --- 
Necessària per editar un 

grid. 

CProjecte Nova --- 

Per guardar tota la 

informació dels projectes i el 

seu tractament. 

CPunt LeanSim Si 
Per tractar el referent a un 

punt. 

CRowCur Externa --- 
Necessària per editar un 

grid. 

CSimuladorApp Nova --- 
Classe principal del 

Simulador 

CVRML3DNode LeanSim No 
Per al tractament dels nodes 

d’una escena. 

CVrmlExEventOutObserverBase Externa --- 
Per controlar el ActiveX del 

Cosmoplayer. 

CVRMLGestor LeanSim Si 
Motor gràfic per crear mons 

amb VRML 

CVRMLItem LeanSim No Per al tractament dels ítems 
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d’un node. 

CVRMLNodeAnim LeanSim No 
Per a controlar les 

animacions. 

CVRMLQuaterna LeanSim No Para crear objectes Quaterna. 

 

Les classes es poden classificar pel camp “pertany a”: 

   

LeanSim  ≡ Pertany a l’entorn de simulació LeanSim. 

  Externa  ≡ S’ha obtingut d’internet o dels fabricants dels productes. 

  Nova  ≡ Creada per al simulador. 

 

 A més d’aquestes classes s’han utilitzat les següents llibreries: 

   

Cpcomeai.tlb  ≡ Llibreria per a utilitzar el Cosmoplayer. 

  AxUcp.tlb  ≡ Llibreria per a utilitzar el Cosmoplayer. 

  Shelley.idl  ≡ Llibreria per a utilitzar el Vrml Automation del 

Cortona. 

  PGVRMLSaver.dll ≡ Llibreria per a utilitzar el VRMLSaver del  

Cortona. 
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12.5. Annex 5: Directori d’instal�lació. 

 

 Al directori d’instal�lació del simulador a més dels fitxers propis del programa per a 

que s’executi correctament es creen els següents directoris amb els corresponents fitxers: 

 

 .\Grafics ≡ Gràfics necessaris per a representar la propagació del foc. 

.\Grafics\Ambient ≡ Vistes panoràmiques. 

.\Grafics\Ambient\Est.jpg 

.\Grafics\Ambient\Nort.JPG 

.\Grafics\Ambient\Oest.JPG 

.\Grafics\Ambient\Sostre.jpg 

.\Grafics\Ambient\Sur.jpg 

.\Grafics\Vegetacio ≡ Objectes que formen la vegetació. 

.\Grafics\Vegetacio\ArbreDens.png 

.\Grafics\Vegetacio\ArbreGran.png 

.\Grafics\Vegetacio\ArbrePi.png 

.\Grafics\Vegetacio\ArbrePrim.png 

.\Grafics\Vegetacio\Arbust1.png 

.\Grafics\Vegetacio\Arbust2.png 

.\Grafics\Vegetacio\Arbust3.png 

.\Grafics\Vegetacio\Arbust4.png 

.\Grafics\Vegetacio\Slash10.png 

.\Grafics\Vegetacio\Slash11.png 

.\Grafics\Vegetacio\Slash12.png 

.\Grafics\Vegetacio\Slash13.png 

.\Grafics\Vegetacio\Slash8.png 

.\Grafics\Vegetacio\Slash9.png 

.\Grafics\Foc  ≡ Imatges del foc i del fum. 

.\Grafics\Foc\Foc.gif 

.\Grafics\Foc\Fum.png 

.\So  ≡ So ambiental i el so del foc cremant. 

.\So\Ambient.wav   

.\So\Foc.wav 
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14. Glossari. 

Autòmat cel�lular 

 

Es un model matemàtic que modela a un sistema dinàmic 

que evoluciona amb passos discrets. 

 

Behave 

 

Model matemàtic que calcula el comportament del foc 

segons uns models de combustible. 

 

Cave 

 

“Cave Automatic Virtual Environment”, es un 

compartiment per a representar un mon amb realitat 

virtual i poder interactuar amb ell. 

 

Combustible 

 

Qualsevol substancia que causa una reacció ultra 

hiperpotagena amb el oxigen de forma violenta, amb 

producció de calor, flames i gasos. 

 

Dades raster 
 

Es una malla o matriu de cel�les d’una area determinada. 

  

Dades vectorials 

 

Representen la informació mitjançant vectors. Pot 

representar punts, línees o polígons. 

 

Foc 

 

Procés exotèrmic d’oxidació violenta d’una matèria 

combustible, amb despreniment de flames, calor i gasos. 

 

Gml 

 

“Geography Markup Language”  Es un subllenguatge del 

XML descrit com una gramàtica amb XML Schema per al 

modelatge, transport i emmagatzematge d’informació 

geogràfica. 

 

Idrisi32 
 

Es un software d’un sistema d’informació geogràfica. 

 

LeanSim 
 

Entorn de simulació desenvolupat pel LCFIB. 

 

Projecte 

 

Conjunt de dades d’entrada, descripció i fotografia del 

terreny necessàries per a simular la propagació d’un foc. 
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Propagació del foc 

 

Trajectòria que segueix el foc per damunt d’una 

superfície. 

 

Realitat Virtual 

 

Es un sistema o interfície informàtica que genera entorns 

sintètics en temps real, representació de les coses a traves 

de mitjans electrònics o representacions de la realitat, una 

realitat il�lusòria, es tracta d’una realitat perceptiva sense 

suport objectiu, ja que nomes existeix dins del ordenador. 

 

Sig 

 

“Sistema d’informació geogràfica”, es una col�lecció 

organitzada de hardware, software, dades geogràfiques i 

personals, dissenyada per a capturar, emmagatzemar, 

manipular, analitzar i desplegar en totes les seves formes 

la informació geogràfica referenciada.  

 

Simulació discreta 

 

Es centra amb els events o activitats. La simulació 

consisteix en seguir els canvis en el estat del sistema 

resultants de la successió d’events. La simulació es 

realitza decidint una seqüència d’events i avançant el 

temps al pròxim event més proper. 

  

Terreny virtual 

 

Representació gràfica amb realitat virtual a partir d’unes 

certes dades d’un terreny que existeix geogràficament. 

 

Vrml 

 

“Virtual Reality Modeling Language" Es un format 

d’arxiu normalitzat que te com objectiu la representació 

de gràfics interactius tridimensionals. 
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- Informació referent al LeanSim: 

 

http://www.leansim.com 

 

 

- Informació referent al Vrml: 

 

http://www.web3d.org 

 

 

- Informació referent al Cortona: 

  

http://www.parallelgraphics.com 

 


