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Introducció.

 El foc i la seva problemàtica.
 Entorn perillós.

 Entorn no segur.

 Difícil experimentació (repetir experiment).

 Els simulacres consumeixen recursos naturals i humans.

 Primer pas en el desenvolupament d’un simulador d’incendis 
forestals complert.
 Propagació.

 Extinció.

 La simulació d’incendis forestals 

no s’ha treballat molt a España.
 FARSITE.

 CREAF.



Requeriments.

 No funcionals.
 Es realitza amb C++.

 Dades entrada: Sistema d’informació geogràfica (SIG), IDRISI32.

 Gràfics de bona qualitat: Realitat Virtual, VRML.

 Model de càlcul, BEHAVE. 

 Integració amb l’entorn de simulació, LEANSIM.

 Entorn per visualitzar la simulació, CAVE.

 ...

 Funcionals.
 Tractament de les dades d’entrada. (Editar i mostrar)

 Situar l’inici del foc.

 Generar estadístiques.

 Simulació en temps real.

 Visualitzar la simulació en 3D amb els seus elements.

 Generar un fitxer amb tota la simulació.

 ...



Descripció.

 Parteix d’un conjunt de dades d’entrada:

 Característiques del terreny

 Inici del foc

 Mitjançant el BEHAVE es calcula la propagació del 
foc.

 Com a resultat s’obtenen un conjunt d'estadístiques i 
mapes.

 Utilitzant el VRML es fa una representació de la 
propagació del foc.



Planificació.

 Juliol – Desembre. (≈183 dies)



Dades d’entrada (1): IDRISI32.                

 1987, basat en un programa 

d’investigació universitari. (Clark 

University)

 S’usa el format del IDRISI32.

 Un fitxer per a les dades.

 Un altre amb informació de les dades.

 Es poden usar fitxers:

 Rasters: Descripció del terreny i les 

seves condicions. 

 Vectorials: Per indicar una posició 

concreta.



Dades d’entrada (2): Usades.

 Dades rasters:

 Model de Combustible.

 Mapa. 

 Combustible 1 hora, 10 hores i 100 hores. 

 Combustible d’herba i de fusta. 

 Direcció i velocitat del vent. 

 Pendent i orientació del terreny.

 Dades vectorials:

 Inici del foc.



Model BEHAVE. 

 Llibreria del BEHAVE, Andrews 1996.

 Basat en un autòmat cel·lular i un model de simulació discret.

 A partir d’unes capes raster i un punt d’inici del foc calcula el 
temps d’ignició i la longitud de la flama per a cada cel·la de la 
capa.

 Passos per obtenir els resultats:

 Comença amb la cel·la on s’inicia el foc.

 Es calculen els resultats per a les cel·les veïnes.

 Es torna a començar per la que té el temps d’ignició més 
baix.

 Es va calculant fins que no queda cap cel·la per mirar.



Diagrama de classes i arquitectura.

 Classes principals utilitzades al simulador.

 S’ha utilitzat una arquitectura en 2 capes.

 Presentació

 Domini i BD.



Disseny dels gràfics.

 Proporcionar les eines per poder fer la visualització.

 Mecanismes i eines:

 Motor gràfic.

 Pla 3D.

 Objectes.

 Posició.

 Exemple.

 Animació.

 Efectes visuals.

 Propagació del foc.



DDG - Motor gràfic (1): VRML.

 Virtual Reality Modeling 
Languaje, 1994. 

 VRML 1.0. 

 VRML 2.0. 

 X3D.

 Cortona SDk 4.0. (VRML 2.0)

 Control ActiveX

 IEngine

 VrmlSaver

 S’ha adaptat el motor gràfic 
existent del Cosmoplayer per al 
Cortona.

 Aprofita millor els recursos 
de les targetes gràfiques.

 Afegeix i millora 
funcionalitats.



DDG - Motor gràfic (2): Gestor.

 S’ha dissenyat de forma que es pugui adaptar a diferents visors. S’ha 
d’afegir:

 Un identificador.

 L’operació corresponent.

 Permet representar i tractar qualsevol món virtual realitzat amb 
VRML, amb els següents tipus d’operacions:

1. Crear i eliminar nodes a partir d’un text: Objectes, texts, textures, 
so...

2. Consultar els camps dels nodes: situació, mida, textura...

3. Establir els camps dels nodes: Moure, canviar orientació i el color...

4. Crear i eliminar directament nodes: Afegir rutes...

 No es exclusiu per aquest simulador, es pot usar per tractar 
qualsevol món VRNL.



DDG - Pla 3D.

 Per representar la vegetació, el foc i el fum s’ha utilitzat:

 Dos plans perpendiculars entre si.

 Una textura de l’objecte que es vol representar.

 Consumir el mínim de recursos.



DDG - Objectes.

 Vegetació (ImageTexture)

 Foc (VideoTexture, també se li pot afegir un node de so)

 Fum (ImageTexture)



DDG - Posició.

 S’han de situar en un grid que representa el terreny.

 Cada cel·la del grid en 3D es representa:

 Es divideix la cel·la en dos triangles.

 Mitjançant una funció, a partir d’una coordenada “x” i 
una “z” s’obté la “y”.

i i+1 

i+numCols+1i+numCols

XSpacing

ZSpacing



DDG - Exemple.

 Exemple de la ubicació dels objectes.



DDG – Animació (1): Control del temps.

 Es poden controlar dos tipus de temps al Cortona:

 Temps dels rellotges: Permet controlar les animacions 

dels mons virtuals. (aparició d’objectes, moviments, 

escalats...)

TimeSensor {...}

 Temps de render: Permet controlar el temps de càrrega 

de les imatges. (Acceler, frenar i pausar...) 

CExternalClok

 A més, es lliga amb el temps de Windows, per mostrar una 

sèrie de valors dinàmics.
ID_TIMER



DDG – Animació (2): Com es fa?

 Es crea un rellotge.

 Es crea l’objecte que es vol animar.

 Es crea l’interpolador corresponent a l’animació que 
es vol realitzar:
 Color Interpolator: Canvi del color.

 Position Interpolator: Moviment.

 Scale Interpolator: Canvi de la mida.

 Orientation Interpolator:  Canvi d’orientació.

 S’associa una ruta entre el rellotge, l’objecte i els 
interpoladors.



DDG - Efectes visuals (1): Terra.

 Canvi del color del terra.

 Mitjançant un “script” es canvia el color “difusseColor” de la 
cel·la del grid que s’ha cremat.

 S’ha triat un color rogent. (r = .25 ,g = 0 ,b = 0 )



DDG - Efectes visuals (2): Vegetació.

 Canvi del color de la vegetació.

 Mitjançant un interpolador i rutes, es canvia el color 

“emissiveColor” de l’objecte que s’ha cremat.

 S’ha triat un color rogent. (r = .7 ,g = 0 ,b = 0 )



DDG - Efectes visuals (3): Fum. 

 El fum es desplaça segons la direcció del 

vent.

 Quan es crema una cel·la es generen 

diferents focus de fum.
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DDG - Propagació del foc (1).

 En un incendi forestal el front de propagació és el 
més important.

 Per trobar-lo, es fa una 

cerca per tot el grid i es 

localitzen les cel·les límit 

del foc.

 Les cel·les trobades es classifiquen i se li envia un 
nombre de focs, segons el tipus de límit:
 Nord

 Sud

 Est

 Oest



DDG - Propagació del foc (2).

 Aplicat a un grid, queda de la forma següent:



Funcionament i demostració.

 Gestió dels projectes.

 Editar els fitxers.

 Mostrar els fitxers.

 Vegetació.

 Simulació.

 Resultats.

 Visor.



Gestió dels projectes.

 Les dades s’encapsulen en un projecte.

 Estructura del directori.

...\projecte
.\entrada
.\sortida

...nprojecte.ext



Edició dels fitxers.

 Per poder editar els fitxers es fa servir un “FlexGrid”.

 La forma d’editar els fitxers rasters i el fitxer vectorial és la 

mateixa. Només canvia la informació que es mostra.



Mostrar els fitxers.

 Els fitxers es poden visualitzar: 

 En 2D.

 En 3D.

 S’aprofita el mateix Control ActiveX i es mostra la llegenda 

corresponent.



Vegetació.

 Mapa amb la vegetació indicada pels fitxers d’entrada.

 La densitat del bosc que es mostra es un 20%. (No real)



Simulació (1): Control.

 Controlar la velocitat de la simulació: Accelerar, frenar, 

pausar.

 Marca el temps que s’ha indicat per simular i el temps 

que es porta

 Estadístiques dinàmiques (s’actualitzen cada 5s):

 Vent.

 Avanç del foc.

 Direcció del foc.

 Terreny cremat.

■ Es guarda una imatge 

del que s'està veient a la 

simulació.



Simulació (2): Visualització.

 Quan més cel·les hi ha definides al grid més bona visualització 

s'obté.



Simulació (3): Tot.

 Al començar la simulació es pot triar:

 L’inici del foc.

 Temps fins que es vol simular.

 La densitat del bosc que es vol veure.



Resultats (1): Estadístiques.

 Al final simulació es pot consultar:

 Temps total de la propagació del foc.

 Longitud màxima de les flames.

 Superfície cremada.

 Avanç del foc.

 Direcció en la que es comença a propagar el foc.

 També es pot editar, veure en 2D i 3D el mapa d’ignicions i 
longitud de les flames.



Resultats (2): Altres.

 Fitxer amb tot el codi Vrml de la simulació.

 VRMLSaver

 Imatges de la simulació.



Visor d’escenes.

 El simulador també es pot usar com a visor de VRML.

 Es poden visualitzar simulacions fetes anteriorment.

 Qualsevol fitxer fet amb VRML 2.0.



Conclusions.

 Primer pas realitzat per construir un 

simulador d’incendis forestals.

 Un nou motor gràfic que permet tractar 

qualsevol mon VRML.

 Una bona qualitat gràfica en la representació 

de la propagació del foc.



TORN DE PREGUNTES


