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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest capítol d’introducció consisteix en mostrar una visió global del 

projecte i explicar alguns conceptes i termes basics per la comprensió de la resta de 

capítols. 

Es comença amb una petita introducció per situar el marc del projecte. Llavors es 

defineixen els objectius, propòsits i abasts finals del projecte. I per finalitzar 

s’explicaran els apartats de que està composta aquesta memòria i la planificació inicial. 

 

1.1 Motivacions 

En els últims anys s’ha produït una millora 
constant en el tema dels modelats 3D. Com 
poden ser els camps de: realitat virtual, 
videojocs, pel·lícules d’animació i efectes 
especials, etc. Això ha fet que jo un 
estudiant d’Enginyeria Informàtica es 
decantes a fer el projecte final de carrera 
dintre d’aquest àmbit, ja que el trobo 
interessant i no tinc gaire experiència en ell 
al haver cursat anteriorment sistemes. 
 
El grup de Geometria i Gràfics de la UdG fa recerques sobre desenvolupaments 

urbanístics 3D. En concret utilitza una aplicació de modelat 3D molt potent anomenada 

“Houdini” i el llenguatge de programació Python. Aprendre sobre aquestes 2 eines 

totalment desconegudes a estat una motivació més, a l’hora de decidir-me a crear el 

projecte dintre d’aquest departament. 

 

1.2 Propòsits i objectius 

L’objectiu final d’aquest projecte és el disseny i implementació d’una aplicació en el 

llenguatge de programació Python, per realitzar l’estudi en l’expansió de carrers d’una 

ciutat al llarg del temps i finalment integrar-ho tot dins el projecte urbanEngine. 

L’objectiu general es podria dividir en els següents punts: 

1. Disseny i implementació d’una aplicació per l’estudi en l’expansió de carrers 

d’una ciutat al llarg del temps. 

Inspirant-se en l’article “interactive Geometric Simulation of 4D Cities” es vol 

implementar un sistema que simuli el creixement de ciutats de forma realista 
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pel seu posterior estudi. La implementació de l’aplicació es desenvoluparia en 

el llenguatge de programació Python. 

2. Integració del sistema d’expansió de carrers dins l’urbanEngine. 

Per poder visualitzar de forma més vistosa i realista els resultats d’expansió de 

la ciutat en 3D es vol integrar el codi dintre del projecte urbanEngine. 

L’UrbanEngine és una eina pel modelatge procedural de ciutats desenvolupada 

sobre l’aplicació de modelat 3D “Houdini”. 

3. Disseny i programació d’una GUI (Interfície gràfica d’usuari) per supervisar el 

sistema. 

Disseny d’una interfície de control per supervisar l’expansió de carrers, unificar 

tots els paràmetres de configuració i visualitzar la ciutat final en 3D amb 

Houdini. La interfície d’usuari es programarà utilitzant les llibreries wxPython. 

 

 

1.3 Abast del projecte 

El projecte avarca moltes temàtiques diferent des de el disseny d’una interfície gràfica 

wxPython, programacio en Python, esquemes UML, fins la comprensio del Houdini i 

l’urbanEngine. 

L’abast del projecte inclouria els seguents punts: 

1. Domi del Python. 

Apendre a manejar el llenguatge de programació Python. 

2. Estudi de la plataforma de desenvolupament 3D Houdini. 

Manejar el programa de modelat 3D Houdini, el seu mecanisme unic de 

modelar utilitzant conexio de nodes i com programar-lo fent ús de la API 

Python. 

3. Estudi del projecte urbanEngine. 

Comprensió de les classes i funcionament intern de la eina de modelat 

procedural de carrers urbanEngine. 

4. Estudi de les wxPython i wxGlade. 

Inclou el coneixement de les llibreries necessàries per programar una interfície 

gràfica d’usuari i l’ús del programa wxGlade. 

5. Disseny d’una estructura de dades de carrers. 

Desenvolupa un mecanisme d’emmagatzemen de dades que guardi ciutats. 

6. Programació d’un sistema de simulació d’expansió de carrers.  

Disseny i implementació d’un programa per l’estudi d’expansió de carrers en 

ciutat al llarg del temps. El programa es compondrar de les parts següents: 

6.1. Seleccionar un node disponible de la ciutat segons unes regles 

probabilístiques i uns paràmetres. 
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6.2. Generació d’un nou carrer segons la valència i els paràmetres 

configurats. 

6.3. Adaptar el carrer a la ciutat actual en aquesta etapa es comprovarien les 

interseccions i snaps segons uns paràmetres configurats. 

6.4. Comprovació d’errors i creació final del carrer. 

6.5. Abstracció dels blocs d’edificis de la ciutat. 

7. Integració de l’aplicació dins el projecte urbanEngine. 

Incloure dintre de l’arquitectura modular de l’urbanEngine un nou mòdul 

opcional i parametritzable per expandir ciutats al llarg del temps i poder 

visualitzar la ciutat final 3D edificada en Houdini. 

8. Implementació d’una interfície de control. 

La interfície gràfica d’usuari inclourà les funcions següents: 

8.1. Configuració de l’algorisme d’expansió de carrers. 

8.2. Visualització de la ciutat 3D en temps real amb houdini. 

8.3. Control d’expansions i edificacions. 

8.4. Guardar i carregar configuracions. 

 

 

1.4 Planificació i metodologia de treball 

1.4.1 Planificació 

Aquest document s’estructura en 7 capítols: 

1. Introducció:  Dona una visió global del projecte. Motivacions, Objectius i abast. 

2. Entorn de treball: Es descriuen els recursos dels que es disposa per la 

realització d’aquest projecte: Grup de geometria i gràfics, Article “simulació de 

ciutats 4D”, software d’expansió de carrers i l’urbanEngine. 

3. Eines de disseny i programació: S’expliquen les eines i biblioteques utilitzades: 

Python, Houdini, wxPython, Poseidon for UML i GantProject. 

4. Anàlisi i Disseny: s’expliquen detalladament els requeriments tant funcional 

com els no funcionals, l’anàlisi del sistema amb tot el disseny de classes 

implementat I per últim el disseny amb una sèrie de solucions: patrons I 

metodologies per solucionar el sistema. 

5. Implementació: S’explica a molt baix nivell tots els passos seguits durant la 

implantació del codi des de el principi: estructura de dades, software 

d’expansió fins el final: integració a l’UrbanEngine i disseny de la GUI. 

6. Resultats: Proves realitzades un cop enllestit el projecte. 

7. Conclusions i treball Futur: Es repassa l’acompliment dels objectius i es 

proposen possibles millores en un futur. 
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1.4.2 metodologia de treball 

Aquest projecte es va iniciar a mitjans final de febrer de 2009 i s’ha acabat a principis 

de setembre de 2009. 

El primer mes va estar dedicat a la investigació del funcionament del Houdini i la seva 

integració amb el llenguatge Python. A partir del març es va començar a fer l’anàlisi de 

classes del sistema i mitjans final d’aquest mateix més es va començar a implementar 

l’estructura de dades de la ciutat, mentre s’anava definint l’abast del projecte. Al abril, 

maig i juny es va implementar el software d’expansió de carrers. 

Durant els següents mesos de juny, juliol i agost es va integrar el projecte dintre de 

l’urbanEngine i es va implementar una GUI de control.. 

Finalment, durant l’últim mes es va acabar de redactar la memòria. 

La Figura 1 mostra un diagrama de Gantt amb la temporalització del projecte.   
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Figura 1. Planificació del projecte, diagrama de Gantt. 
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2 ENTORN DE TREBALL 

Dins aquest capítol s’introduiran tots aquells conceptes i referències que han servit 

d’inspiració per a realitzar el projecte. 

 

2.1 Grup de geometria i gràfics  

El departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada (IMA), situat en el edifici P4, de la 

Universitat de Girona (udg),  en concret el Grup de Geometria i Gràfics, treballa en 

projectes de modelats Urbanístics 3D. Aquest projecte s’ha desenvolupat en aquesta 

area i s’ha basat en un projecte anomenat UrbanEngine en el qual hi han treballat una 

sèrie d’estudiants  d’enginyeria informàtica anteriorment. 

L’UrbanEngine reballa sobre una eina de modelat 3D anomenada Houdini semblant al 

bastant conegut 3D Studio Max i utilitza el llenguatge de programació Python per 

scripting en Houdini. 
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2.2 Simulació de Ciutats 4D 

Aquest projecte s’ha inspirat en un article anomenat:  “interactive Geometric 

Simulation of 4D Cities” *1+ realitzat per: Basil Weber, Pascal Müller, Peter Wonka, and 

Markus Gross, on han realitzat el seu treball amb col·laboració entre instituts: ETH 

Zürich (Switzerland), Procedural Inc, Arizona State University (USA).  

Els projectes realitzats per aquet grup estan dintre l’àmbit Urbanístic 3D. Al llarg de la 

seva carrera aquets recercaires han publicant un seguit d’articles com: 

-Procedural Modeling of Buildings: Article de com crear models estàtics de ciutats 3D 

amb la major quantitat de detalls visual: Primer es crear un model de xarxes 

urbanístiques utilitzant estructures L-System i llavors l’utilització de gramàtiques per 

tal de generar el model geomètric urbanístic. L’UrbanEngine està basa en aquest 

primer article i és fonamental com ha base per poder realitzar aquest projecte, En el 

capítol següent es veurà el funcionament del  UrbanEngine. 

-Interactive Geometric Simulation of 4D Cities: Aquest últim article “Interactive 

Geometric Simulation of 4D Cities” està centrat en el tema de la simulació. Bàsicament 

un cop es té definida la ciutat s’integra un model de simulació com: expansió dels 

carrers al llarg del temps, simulació de tràfic, etc. 

Aquest projecte s’ha inspirat en la primera part del article referent a l’estudi de la 

expansió de ciutats al llarg del temps, d’aquí el nom del article “4D cities” referint-se a 

4 dimensions com les 3 dimensions de l’espai 3D més 1 dimensió afegida que és el 

temps.  

Tenint en compte que el projecte es basa en aquest article ja s’aniran aprofundint tots 

aquets aspectes i etapes al llarg de la memòria del projecte però, també cal destacar 

que l’article no es gaire extens i no es centra nomes en el tema de l’expansió. Per això 

deixa molts conceptes sense detallar a fons i en alguns passos o etapes s’han hagut de 

realitzar recerques més a fons o fins hi tot enviar algun e-mail als creadors del article. 

La segona part del article “Interactive Geometric Simulation of 4D Cities”  fa estudis i 

simulacions de tràfic per poder optimitza la distribució dels carrers, aquesta part es 

podria considerar com a treball futurs a realitzar dins l’UrbanEngine. 

-També han publicat altres articles menys influenciats en aquest projecte com:  

Interactive Procedural Street Modelin, Modeling the Appearance and Behavior of 

Urban Spaces, Procedural Urban Modeling in Practice, … 
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2.3 Sistema d’expansió de carrers 

En aquest projecte pretén realitzar l’estudi de l’expansió de carrers en ciutats al llarg 

del temps. Per això es necessita un model de simulació realistic capaç de reproduir 

fidelment els resultats d’evolució d’una ciutat real. Per poder realitzar aquest proses el 

projecte ha utilitzat un sistema estadístic parametritza ble anomenat “Growing seeds” 

o creixement de llavors, molt semblant al descrit en el article “Interactive Geometric 

Simulation of 4D Cities”. 

El sistema d’expansió de carrers segueix una estructura o jerarquia formada per vèrtex 

i arestes (teoria de grafs) com es pot veure en la figura 2. 

 

Figura 2. Jerarquia de carrers utilitzada. 

L’estructura de dades guarda la informació següent: Avingudes o Major Street formats 

per 2 Major Nodes, Carrerons o Minor Streets formats per l’enllaç entre 2 Minor Nodes 

i per finalitzar l’espai entre els carrerons són les parcel·les o lots. 

L’expansió de carrers s’estructura en una sèrie d’etapes: 

 Configuració dels paràmetres inicials i de la ciutat inicial. 

 Sistema probabilístic per escollir el node afectat per la pròxima expansió. 

 Sistema per determinar la direcció i longitud del nou carrer. 

 Sistema d’adaptació i correcció de la posició del nou carrer a la ciutat actual. 

 Correcció d’errors i incorporació del nou carrer dintre de la ciutat. 

 Abstracció de parcel·les o lots d’edificis de la ciutat actual. 

A continuació es descriuran totes aquestes etapes amb més detall: 

 

2.3.1 Configuració dels paràmetres inicials i de la ciutat inicial 
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Per poder reproduir fidelment l’expansió el sistema probabilístic permet jugar amb un 

seguit de paràmetres: 

 Ciutat inicial: Estructura d’Avingudes, carrerons, nodes menors i nodes majors 

de la ciutat per defecte. 

 city_center: Punt que marca el centre de la ciutat. Es parlarà de la influencia 

d’aquest paràmetre més tard en l’apartat següent “escollir el node d’expansió” 

2.2.2. 

 f: Concentració respecte el centre. Utilitzat a l’hora d'escollir el node de sortida 

de l’expansió, com més petit és aquest paràmetre els nous carrers estan menys 

aglomerats respecte el centre de la ciutat. 

 factor: La valència de un node és la quantitat d’arestes que van a parar en 

aquest node. Aquest paràmetre defineix la relació entre els nodes de valència 2 

respectes els nodes de valència 4. Aquest paràmetre s’ utilitza quan s'escull el 

node de sortida de l’expansió i provoca que la ciutat tingui carrers més amples 

sense aglomerements de interseccions o nodes de valència 4. 

 Variació de l’angle : Un cop determinada la direcció d’expansió del nou carrer 

aquest paràmetre afegeix una petita variació en aquest angle. Aquest 

paràmetre ve donat en graus, ex: per una variació de 30 graus l’angle 

d’expansió es veuria afectat un màxim de +/-30 graus. 

 Longitud mínima : Aquest paràmetre dona la longitud mínima que tindran els 

nous carrers generats. 

 Longitud màxima : Paràmetre que dona la longitud màxima dels nous carrers. 

 Allargament: Aquest paràmetre s’utilitza en la etapa d’adaptació del nou carrer 

en la ciutat actual i s’utilitza per trobar interseccions entre carrers i no deixar 

carrers tallats si poden arribar a intersecar amb un altre. Aquest paràmetre, en 

cas que el nou carrer no intersequi amb cap carrer existent, aplica una extensió 

de X unitats al carrer per torna a calcular les interseccions. 

 Snap: Aquest paràmetre s’utilitza en la etapa d’adaptació del nou carrer en la 

ciutat actual, i s’utilitza per a reutilitzar nodes ja existents. Aquest paràmetre, 

en el cas que el nou node estigui a X unitats pròxim a un node ja existent, el 

nou carrer tindrà com a destí aquest node. 

 

2.3.2 Sistema probabilístic per escollir el node afectat per la pròxima expansió 

Un cop registrada la ciutat inicial i els paràmetres d’expansió, la primera etapa utilitza 

un sistema de probabilitat per escollir un vèrtex de la ciutat amb Valencia menor a 4 

per tal d’expandir-lo.  

El primer pas per realitzar l’expansió es triar quin dels vèrtexs d’entre tots els vèrtexos 

de la ciutat actual és el més indicat per interpolar l’expansió. Per a realitzar aquesta 
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tasca s’ha utilitzat un sistema de distribució estadístic anomenat cumulative 

distribution function (CDF). 

El sistema utilitzat estratifica els nodes de la ciutat en probabilitats segons les seves 

característiques, i s’ha estructurat en les següents parts: 

1. càlcul de probabilitats:  Per cada vèrtex de la ciutat es calcula una probabilitat 

aparti de les coordenades i el centre de la ciutat (paràmetre de configuració de 

l’expansió) i, tal com mostra la formula, Aquesta distancia s’aplica la funció 

exponencial amb un altre paràmetre de configuració “f” per obtenir la 

probabilitat final. 

),(),(Pr NiPfdeNiPob 
 

on: 
2

31

2

31 )()(),( yyxxNiPd   

2. ordenació: En aquest pas s’ordenen les probabilitat de la més gran a la més 

petita 

3. acumulació:  A continuació la llista de vèrtexs amb la seva probabilitat 

associada s’ha transformat a una llista de probabilitats acumulades de manera 

que queda una llista de probabilitats distribuïda com una sèrie de intervals 

igual que la taula següent: 

Probabilitats ordenades Probabilitat acumulada Interval 

0.8 0.8 0 - 0.8 

0.7 1.5 0.8 – 1.5 

0.5 2 1.5 – 2 

0.4 2.4 2 - 2.4 

0.2 2.6 2.4 – 2.6 

Taula de probabilitats acumulada. 

4. nombre aleatori: En aquesta ultima fase s’utilitza la llibreria aleatori de Python 

per calcular un nombre entre 0 i la probabilitat acumulada més alta. En el 

exemple de la taula anterior seia un random entre [0-2.6] si per exemple sortís 

el valor 1.2 l’algoritme retornaria el vèrtex associat a la probabilitat [0.8-1.5], si 

es dona el cas que el random retorna un valor exacte 1.5 per exemple 

l’algoritme sempre agafa el valor entre random >=1.5 i random <2 per tant en 

aquest cas retornaria el vèrtex  3er. 

Un cop implementat això s’ha vist que la distribució de carrers resultant no era gaire 

regular perquè s’aglomeraven molts més carrers al centre de la ciutat i a les afores  

quedaven els carrers sense bifurcacions per això s’ha optat per afegir a la llista de 

vèrtex un filtratge abans del càlcul de probabilitats. 

El codi utilitzat pel filtratge el descriu l’algoritme seguent 
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A=numero de vertex amb valencia 2 

B=numero de vertex amb valencia 3 i 4 

Si  b <  a/factor llavors  

      S’escullen nodes de valencia 1 

altrement  

      S’escullen nodes de valencia 2 o 3 

El que intenta aquest algoritme és mitjançant un paràmetres anomenat 

“factor”obtenir unes expansions més homogènies, és a dir els carrers de la ciutat més 

o menys continguin bifurcacions cada 2 o 3 segments al llarg de tota la ciutat. 

 

2.3.3 Sistema per determinar la direcció i longitud del nou carrer 

En aquesta etapa es parteix del node escollit i es genera un nou node per tal de crear 

un nou carrer. La direcció i distancia del nou vèrtex venen determinats per la Valencia 

del node és a dir, per la quantitat de carrers que utilitzen el node en qüestió.  

Els tipus d’expansió són els següents:  

- Si el node té valència 1 llavors s’interpola el nou carrer en direcció recta com es 

pot veure en la figura 3. 

 

Figura 3. Expansió d’un node amb valència 1. 

- Si el node té valència 2 llavors s’interpola el nou carrer en direcció 

perpendicular com es pot veure en la figura 4. Per triar si el angle d’expansió 

està perpendicular a sobre o a sota del node s’utilitza un factor aleatori. 
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Figura 4. Expansió d’un node amb valència 2. 

- Si el node té valència 3 llavors s’interpola el nou carrer en la única direcció 

cardinal possible com es pot veure en la figura 5. 

 

Figura 5. Expansió d’un node amb valència 3. 

Ara ja tenim calculat l’angle d’expansió però abans d’utilitzar aquest angle s’aplica una 

petita variació aquest angle. La variació ve donada pel paràmetre descrit anteriorment 

“variació de l’angle” el procediment a seguir és calcular un numero random entre 

(l’angle de sortida calculat +/– variació de l’angle), ex: per una angle d’expansió de 90 

graus i un paràmetre de variació de 15 graus, l’angle final es calcularia segons un 

nombre aleatori entre [90-15,90+15] és a dir entre [75,105] graus. 

Ara que ja tenim l’angle final de l’expansió el següent pas és calcular la longitud del 

nou carrer utilitzant els paràmetres “longitud mínima” i “longitud màxima” ja 

comentats, el procediment a seguir és el mateix que hem seguit fins ara: es calcula un 

numero random entre la longitud mínima i màxima. 

Per últim es calculen les coordenades del nou node trigonomètricament partint del 

node inicial segons l’angle i longitud calculats. 

 

2.3.4 Sistema d’adaptació i correcció de la posició del nou carrer a la ciutat 

actual 

En la tercera etapa s’adapta el nou carrer a la ciutat actual controlant: Interseccions, 

Allargaments i Snaps. 
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- Interseccions amb carrers: En el cas de detectar una intersecció amb un carrer 

existent el nou carrer s’escura i el carrer afectat es divideix en 2 amb el nou 

vèrtex com a unió tal com mostra la figura 6. 

 

Figura 6. Adaptació de carrers: intersecció. 

- Allargaments: Si no s’ha detectat cap intersecció s’utilitza un paràmetre de 

configuració “allargament” per tal de allargar el carrer i buscar noves 

interseccions això, evita deixar carrers tallats tal com mostra la figura 7.  

 

Figura 7. Adaptació de carrers: allargaments. 

- Snap: per últim si el nou node està molt pròxim a un node existent es reutilitza 

el node existent com a destí de la nova expansió. Per calcular aquest radi de 

proximitat s’utilitza el paràmetre “Snap” tal com mostra la figura 8. 

 

Figura 8. Adaptació de carrers: snap. 

 

2.3.5 Correcció d’errors i incorporació del nou carrer dintre de la ciutat 
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En aquesta ultima etapa de l’expansió es comproven errors del tipus: el vèrtex afectat 

té valència major a 4 (4 és la major valència permesa en un node), el vèrtex inicial i 

final són el mateix, etc i si tot està correcta incorpora el nou node a la estructura de 

dades, crea el nou carrer amb referències als vèrtexs i per últim comprova quins 

vèrtexs de la ciutat existent es veuen afectats per la nova expansió, ex: al produir-se 

una intersecció és parteix un carrer antic en 2 segments a més de la creació del nou 

node i carrer.  

 

2.3.6 Abstracció de parcel·les o lots d’edificis de la ciutat actual 

L’estructura de la ciutat es compon de nodes i carrers però per treballar amb 

l’UrbanEngine es necessita extreure els lots o parcel·les definits per l’espai entre 

carrers. Per poder extreure una estructura de parcel·les de la ciutat s’ha utilitzat el 

següent mecanisme: 

El algoritme d’abstracció de blocs parteix de que es té una llista amb totes les arestes 

de la ciutat , el primer és convertir cada aresta no dirigida en dues arestes en 

direccions oposades, per exemple si tenim una aresta: 

(x1,y1),(x2,y2)) , … 

per duplicar l’aresta i afegir-la en sentit contrari tindríem que fer  

(x1,y1),(x2,y2)) ,  ((x2,y2),(x1,y1))  , … 

Un cop tenim la llista d’arestes duplicada s’agafa qualsevol aresta per exemple la 

primera i es busca d’entre totes les arestes contigües la que té l’angle més petit en 

sentit antihorari, així es continua iterant fins poder tancar un bloc d’edificis. El 

esquema de la figura 9 representa com quedaria el final del proses: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Procediment per la detecció dels blocs d’edificis. 
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L’únic inconvenient d’aquest algoritme és que queda un blocs exterior que inclou tota 

la ciutat sense cap interès per això nomes s’ha de esborrar aquest blocs detectant quin 

és el blocs que conte més arestes de totes. 

 

  



18 
 

2.4 UrbanEngine 

L’UrbanEngine és una eina pel modelatge procedural d’edificis i altres estructures 

arquitectòniques creada per una sèrie de desenvolupadors a destacar en: Ferran Roure 

i la Remei Ridorsa. Utilitza l’aplicació de modelat 3D Houdini i el llenguatge d’escripting 

Python pel seu disseny, implementació i visualització. 

Aquest projecte utilitza el UrbanEngine com a base i desarrolla un mòdul independent 

dintre d’aquest projecte. En concret crea un nou mòdul de carrers i reemplaça els 

mòduls del UrbanEngine de Roads (Major Roads i Minor Roads) existents aprofitant la 

resta de mòduls per l’edificació de la ciutat. A continuació s’explicaran quins són 

aquests mòduls, el funcionament intern dels mòdul i la relació que tenen amb Houdini 

i per últim el fitxer de configuració que utilitza. 

 

2.4.1 Mòduls de l’UrbanEngine 

L’UrbanEngine com s’ha comentat està estructurat en una sèrie de mòduls, cada un 

dels mòduls té la funció de limitar l’espai de més extens a menys, marcant així una 

jerarquia d’elements que componen la ciutat. La jerarquia de mòduls és la vista en la 

figura 10 i està dividida en els mòduls següents: carrers principals o vies, carrers 

secundaris, blocs, parcel·les, edificis.  

 

Figura 10. Mòduls de l’UrbanEngine. 

Descripció dels mòduls: 

 Input: L’UrbanEngine utilitza com entrada un fitxer de configuració XML per 

definir la ciutat mitjançant procediments o regles parametritzables. 

 Major Roads: Aquest mòdul reuneix la informació que delimita els carrera 

principals o avingudes, l’espai entre avingudes és un barri.  

 Minor Roads: És el mòdul que conte l’estructura de dades de carrerons o 

carrers secundaris, l’espai interior limitat pels carrerons definiria un blocs 

d’edificis. L’UrbanEngine incorpora varius patrons per particionar 

automàticament els barris en blocs d’edificis: patró Grid, patró radial o patró 

voronoise. En la figura 11 es pot verue un exemple del que fa el patro Grid. 
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Figura 11. Una illa abans i després de la generació de carrers. 

El mòdul Roads (inclou major roads i minor roads) és molt important dins 

aquest projecte ja que és el que està directament relacionat amb el tema 

d’expansió dels carrers. 

 Blocks:  Aquest mòdul defineix els blocs d’edificis, bàsicament són els espais 

interiors entre carrers menors amb un petit marge entre ells. 

 Lots: La funció que es realitza en el mòdul de lots o parcel·les  és la de dividir 

cada bloc en parcel·les tenint en compte les longituds i límits de cada edifici. La 

figura 12 mostra la perticio d’un bloc en parcel·les. 

 

Figura 2 Un blocs d’edifici abans i després d'aplicar-li la divisió en parcel·les. 

 Buildings: Els edificis estan formats per un o més lots, s’utilitza un edifici de 

prova i es fa una petita transformació per adapta’l a l’espai ocupat pels lots. En 

aquesta fase és creen els edificis finals, incloent la mida i posició exacte de 

cadascun, les façanes i les textures. La figura 13 mostra la construccio dels 

edificis a partir de les parcel·les. 
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Figura 13. Bloc abans i després d'insertar-hi edifici. 

 

2.4.2 Funcionament intern de l’UrbanEngine i relació amb Houdini 

Houdini és una aplicació de modelat i animar de figures 3D a més és una eina 

especialitzada en efectes visuals. Houdini es distingeix de la resta d’aplicacions 

d’aquest estil per model seguint una estructura modular basada en mòdul. Els nodes 

poden ser de molt tipus diferents ex:  “box, sphere, tube, etc”. Si es vol conèixer més a 

fons els tipus de nodes que té Houdini i amb quins treballa l’UrbanEngine es veurà més 

tard en la secció eines de treball 3.2 “Modelador 3D: Houdini”. La figura 14 mostra la 

finestra de nodes i parametres d’aquests en Houdini. 

 

Figura 14. Estructura modular de Houdini. 

Cada un dels mòdul amb que treball l’UrbanEngine conte una estructura de nodes 

Houdini els quals contenen la informació de la representació vectorial de cada un dels 

seus elements i segueixen una estructura d’herència entre nodes pare i fills permeten 

realitzar operacions o transformacions afegint noves qualitat o característiques al node 

pare segons el tipus de node. L’estructura de nodes és la mostrada en la figura 15. 
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Figura 15. Estructura de nodes Houdini d’un mòdul UrbanEngine. 

Un mòdul UrbanEngine sempre contindrà un node Houdini del tipus “Merge” com 

entrada al qual es poden connectar diferents nodes pare d’entrada (first mòdul de la 

figura 15), llavors pot contenir una sèrie de mòduls de diversos tipus i lligats de moltes 

formes segons la geometria que es vulgui generar, el mòdul “last” de sortida del mòdul 

pot ser també de qualsevol tipus segons la funció del mòdul. 

L’UrbanEngine conte una referència al primer i últim node Houdini de cada uns dels 

seus mòduls per així poder-los connectar utilitzant aquets nodes com a connectors 

dels mòduls, fet que mostra la figura 16. (Les sigles uE signifiquen UrbanEngine). 
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Figura 16. Connexió entre mòdul UrbanEngine. 

 Així l’UrbanEngine pot passar les dades entre els seus mòduls i anar dividint la seva 

estructura fins a detallar-la i construir-hi paisatges Urbanístics. 

 

2.4.3 Fitxer de configuració XMLShape 

L’UrbanEngine utilitza l’estàndard XML per configurar els paràmetres i les regles que es 

seguiran en cada un dels mòduls per la creació dels elements de la ciutats.  

La sintaxi i els tags XML utilitzats són els següents: 

<XMLshape> 

<header type="tipus" /> 

 <rule id=”1”> 

  <predecessor name=”pred”></predecessor> 

  <successor> 

   <action name=”act” params=”num”> 

    <param name=”p1” value=”x”/> 

                 <param name=”p2” value=”y”/> 

        ... 

     

                  <product name=”prod”/> 

        ... 

                 </action> 

           </successor> 

      </rule> 

      ... 

</XMLshape> 

Seguint aquesta especificació, es creen totes les regles necessàries per a generar la 

geometria: 

 <XMLshape> és el tag contenidor de tots els objectes. Serveix per a marcar 

l’inici i el final del fitxer XML, com també per identificar el tipus de fitxer que és. 

 <header> serveix per definir el tipus de projecte que estem definint.  

 <rule> defineix cadascuna de les regles del fitxer. Totes les regles estan 

identificades i són executades de manera seqüencial. 

 <predecessor> és el tag que representa l’objecte al qual es vol aplicar l’acció 

descrita dins la regla. A part de la primera regla, que no s’aplica sobre cap 

objecte, ja que es crea geometria de nou, totes les altres s’han d’aplicar a un 

objecte predecessor determinat. 
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 <successor> empaqueta totes les accions i paràmetres que es faran servir per a 

aplicar l’acció sobre el predecessor. 

 <action> és l’acció que s’ha d’aplicar sobre el predecessor. Segons el tipus 

d’acció descrit, s’executarà un mètode o un altre. El nombre de paràmetres que 

conté l’acció ve definit per l’atribut parms. 

 Es pot aplicar més d’una action sobre un mateix predecessor al definir-les totes 

dins d’un únic successor. 

 <param> són els tags que representen els paràmetres necessaris per a dur a 

terme l’acció requerida. Poden ser mides, coordenades, definicions de tipus, 

etc. 

 <product> és el resultat d’aplicar l’acció a sobre el predecessor. Representa 

l’objecte resultant de les transformacions fetes per l’acció. 

Bàsicament ha estat essencial l’entendiment del funcionament intern de l’UrbanEngine 

per poder integrar-hi el software d’expansió de ciutats al llarg del temps i poder 

edificar i visualitzar els edificis de la ciutat en Houdini. 
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3 EINES DE DISSENY I PROGRAMACIÓ 

En la elaboració d’aquest projecte s’han utilitzat bàsicament 4 eines diferents: Un 

modelador 3D, un llenguatge d’scripting, una llibreria pel disseny de interfícies 

gràfiques (GUI) i l’estàndard XML.  

S’ha optat per fer servir el Python perquè ja està incorporat dins el mateix Houdini. 

D’aquesta manera obtenim una perfecte connexió entre les dues eines. Primer 

utilitzant Python es crea un script que construeix la estructura de dades dels carrers, la 

interfície gràfica permet la configuració del paràmetres i l’execució del script i 

automàticament podem visualitzar el resultat 3D dins de Houdini. 

Finalment, s’ha optat per poder guardar o carregar la configuració i paràmetres 

utilitzant el llenguatge XML.  

 

3.1 Python 

Python és un llenguatge de programació creat per 

Guido van Rossum en l'any 1990. Es compara 

habitualment amb TCL, Perl, Scheme, Java i Ruby. En 

l'actualitat Python es desenvolupa com un projecte de 

codi obert, administrat per la Python Programari Foundation. L'última versió estable 

del llenguatge és actualment la 3.1.1. 

Python és considerat com la "oposició lleial" a Perl, llenguatge amb el qual manté una 

rivalitat amistosa. Els usuaris de Python consideren a aquest molt més net i elegant per 

a programar. Python permet dividir el programa en mòduls reutilitzables des d'uns 

altres programes Python. També hi ha mòduls inclosos que proporcionen E/S de fitxers, 

crides al sistema, sockets i fins a interfícies GUI (interfície gràfica amb l'usuari) 

wxPython, GTK, Qt entre altres... 

Python és un llenguatge interpretat, el que estalvia un temps considerable en el 

desenvolupament del programa, perquè no és necessari compilar ni enllaçar. 

L'intèrpret es pot utilitzar de manera interactiva, el que facilita experimentar amb 

característiques del llenguatge, escriure programes d'un sol ús o provar funcions 

durant el desenvolupament del programa.  

El principal objectiu que persegueix aquest llenguatge és la facilitat, tant de lectura, 

com de disseny. 
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3.2 Modelador 3D: Houdini 

Existeixen diferents programes de modelat 3D, però sempre amb lleugeres diferències 

entre ells.  Maya, 3D Studio MAX o Blender són algunes de les opcions mes conegudes.  

Maya és un dels softwares més potents del mercat. Destaca sobretot per la seves 

possibilitats d’expansió i personalització. Utilitza un llenguatge propi anomenat MEL 

que es fa servir per a crear scripts i executar-los sobre el programa.  

El 3D Studio MAX és una altra opció dins el món de l’animació 3D. Pertany a la mateixa 

empresa que Maya però, a diferència d’aquest, 3DStudio és només per Windows. Els 

dos programes formen part de la mateixa empresa degut a les continues fusions i 

adquisicions d’empreses més petites propietàries d’aquest software. 

Blender és l’opció de software lliure més potent que hi ha al mercat. El programa no té 

res a envejar als seus germans de pagament, tot i que no disposa de tantes extensions 

i suplements com ells. 

Houdini és una aplicació d’animació 3D d’alta gama 

desenvolupada per Side Effects Software amb sede a 

Toronto, Canada. La principal diferencia amb altres 

aplicacions d’aquest estil és que ha estat dissenyat purament per entorns de 

modelatge procedurals.  

Side Effects ofereix una versió del producte molt completa anomenada “Houdini 

Apprentice”, disponible gratuïtament a la pàgina web http://www.sidefx.com/  per 

usos no comercials. 

 

3.2.1 Funcionament del Houdini 

A diferència dels altres programes esmentats abans, Houdini treballa usant un sistema 

de nodes en forma de graf acíclic per a representar els objectes de l’escena. D’aquesta 

manera s’obté un sistema d’objectes independents, units entre ells per un flux de 

dades.  

La figura 17 mostra l’entorn de treball del Houdini. Aquest entorn està compost per 

una barra d’eines (superior), des d’on es generen totes les figures i accions. La zona de 

treball és l’espai on es poden visualitzar els resultats usant diferents vistes i es pot 

seleccionar i modificar objectes. L’arbre de nodes és l’espai on es representen tots els 

objectes de l’escena en forma de caixetes independents enllaçades les unes a les altres. 

Finalment, un cop seleccionat un node, podem consultar i modificar les seves 

propietats a través del sistema de pestanyes que ens facilita la interfície. 
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Figura 17. Captura de l’entorn de treball del Houdini. 

El Houdini divideix les xarxes de nodes en diferents categories: 

 VEX Builder (VOP) – Xarxes per al llenguatge del Houdini anomenat VEX. 

 Objects (OBJ) – Xarxes d’objectes (geometria, llum, càmera, etc). 

 Geometry (SOP) – Xarxes per construir geometries. 

 Particle (POP) – Xarxes per efectes de partícules. 

 Compositing (COP2) – Xarxes per composició 2D. 

 Dynamic (DOP) – Xarxes per a efectes dinàmics. 

 Channel (CHOP) – Xarxes per a operacions de canals. Els canals controlen com 

canvien els valors a través del temps. 

 Shaders (SHOP) – Xarxes per a crear diferents shaders. 

 Output (ROP) – Xarxes per especificar les opcions de renderització. 

El projecte urbanEngine només utilitza nodes Houdini del tipus OBJ, que es troben 

dintre la categoria SOP. 

 

3.2.2 API Python de Houdini 

Houdini incorpora per defecte dos llenguatges d’script dins el sistema. El primer d’ells, 

i més antic, és l’anomena’t HSript. Aquest llenguatge és exclusiu de Houdini i existent 

des de les primeres versions. El segon és el Python, introduït a partir de la versió 9.0 

amb l’objectiu d’estandarditzar el funcionament i dotar el programa d’un codi conegut.    
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El projecte UrbanEngine utilitza el llenguatge Python ja que es més potent i versàtil 

que l’HScript. 

En l’Annex 10.1 és pot veure un exemple del funcionament d’aquesta API. 
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3.3 wxPython 

Aquest projecte ha optat per incorporar una interfície gràfica d’usuari (GUI) i així tenir 

reunit en una sola finestra tots els controls de l’aplicació de forma manejable i intuible. 

Aquest capítol explica la llibreria utilitzada pel disseny de la Interfície Gràfica de control.  

S’ha buscat una manera d’afegir al houdini una interfície gràfica de control compatible 

amb el llenguatge de programació Python. Les opcions a escollir eren: WXPython, PyQt, 

TKInter. Finalment s’ha escollit les WXpython per la seva llicencia LGPL i les facilitats 

que aporta wxGlade a l’hora de programar GUI’s (Grafic User Interface). 

 

3.3.1 wxWidgets 

Les wxWidgets són unes biblioteques multiplataforma i lliures, pel desenvolupament 

de interfícies gràfiques programes en llenguatge C++. Estan publicades sota llicencia 

LGPL, similar a la GPL la diferencia de que el codi binari produït per l’usuari a partir 

d’elles, pot ser propietari, permeten desenvolupar aplicacions empresarials sense cap 

mena de cost. 

Las wxWidgets proporcionen una interfície gràfica basada en les biblioteques ja 

existents en el sistema, amb el que s’integren de forma òptima i resulten molt 

portables entre diferents sistemes operatius. Estan disponibles per Windows, MacOS, 

GTK+, Motif, Open VMS i OS/2. 

També poden ser utilitzades des de altres llenguatges de programació, apart com C++, 

Java, Javascript, Perl, Python, Smalltalk, Ruby. 

La última versió es la 2.8.9 de setembre de 2008. 

 

3.3.2 wxPython 

wxPython és un binding de la biblioteca gràfica pel llenguatge de programació Python. 

La biblioteca wxWidget es caracteritza per ser multiplataforma, pel que l’ús juntament 

amb Python permet el ràpid desenvolupament d’aplicacions gràfiques multiplataforma. 

 

3.3.3 wxGlade 

wxGlade és un programa per crear GUIs amb wxWidgets. Pot generar codi en els 

llenguatges: C++, Python i Perl. wxGlade permet dissenyar GUI escrites en Python i 

utilitza el popular GUI toolkit wxPython que ajuda a crear interfícies d’usuari 
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wxWidgets/wxPython. En aquest moment pot generar codi pels llenguatges Python, 

C++, Perl and XRC (recursos XML de wxWidgets) 

No es un IDE complet amb totes les característiques, sinó que simplement és un 

generador de codi que no fa res més apart de situar i crear els widgets. La figura 18 

mostra l’entorn de l’aplicació. 

 

Figura 18. Programa xwGlade per dissenyar GUI’s wxPython. 
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3.4 XML 

En aquest projecte el format de fitxers XML és utilitzat en 

varies ocasions: L’UrbanEngine utilitza la sintaxis XML per 

configurar els procediments de com s’ha d’anar construint la 

ciutat 3D, això s’explica amb més detall al apartat 2.2 i també s’ha utilitzat el format 

XML per guardar la configuració de la ciutat inicial i els paràmetres d’expansió, això 

s’anirà aprofundint al llarg d’aquest projecte. 

XML, de l’anglès extensible Markup Language, és un metallenguatge extensible, 

d’etiquetes, desenvolupat pel World Wide Web Consortium. 

És una simplificació i adaptació de l’SGML, i permet definir la gramàtica de llenguatges 

específics (de la mateixa manera que HTML és, a l’hora, un llenguatge definit per 

SGML). Per tant, XML no és realment un llenguatge en particular, sinó una manera de 

definir llenguatges per a diferents necessitats. Alguns dels llenguatges que empren 

XML per a la seva definició són XHTML, SVG, MathML. 

XML no ha nascut només per a la seva aplicació a Internet, sinó que es proposa com a 

un estàndard per a l’intercanvi d’informació estructurada entre diferents plataformes. 

Es pot utilitzar per a bases de dades, editors de text, fulls de càlcul i per moltes altres 

aplicacions diverses.  

XML és una tecnologia relativament senzilla que té al seu voltant altres que la 

complementen i la fan notablement més extensa, a més de proporcionar-li unes 

possibilitats molt més grans. A l’actualitat té un paper molt important, ja que permet la 

compatibilitat entre sistemes, permetent de compartir informació d’una manera 

segura, fiable i fàcil. 

El fet que aquest llenguatge sigui estàndard i conegut és un punt a favor a l’hora 

d’aprendre a fer servir el programa. La sintaxi senzilla i la quantitat d’informació 

existent sobre XML fa que requereixi un aprenentatge lleuger, fet que facilita la 

utilització del sistema. 

Python porta incorporada un parser XML anomenat anomenat minidom, mitjançant 

aquest parser, s’obté una estructura de dades en forma d’arbre que segueix 

l’estàndard marcat pel DOM (Document Object Model).  Així doncs, utilitzant els 

mètodes que ens proporciona el minidom es pot navegar a través de tots els nodes i 

desar les dades que es considerin necessàries. 

  



31 
 

3.5 Modelador Poseidon for UML    

Software per realitzar els diagrames UML (dels diferents tipus 

que existeixen). Aquesta versió permet fer sevir també UML 2. 

El anàlisis i disseny dels esquemes s’ha realitzat utilitzant el 

modelador Poseidon for UML 6.1, ja que és un dels més 

complerts del mercat i disposa d’una versió gratuïta 

anomenada Community Edition. 

 

 

3.6 Gantt Project 

Software per dibuixar diagrames de gantt de les tasques d’un 

projecte. S’ha utilitzat per fer el diagrama principal de 

planificació del projecte.  

Permet dibuixar tasques i subtasques jeràrquicament i 

associar-hi recursos. També permet trobar el camí crític i fer 

diagrames de Pert. 
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4 ANÀLISI I DISSENY 

En aquest capítol es definiran les necessitats i solucions del sistema. Per a aquest 

objectiu, es farà servir el Unified Modeling Language (UML), que és un llenguatge de 

modelatge estàndard per al camp de l’enginyeria del programari. 

 

4.1 Requeriments 

En aquest apartat s’estudiaran a fons les necessitats del sistema, es descriuran els 

requeriments que ha de complir el sistema, tant funcionals com no funcionals des del 

punt de vista de software i hardware. 

 

4.1.1 Requeriments funcionals 

L’aplicació d’expansió de carrers al llarg del temps ha de poder realitzar les següents 

funcions: 

1. L’aplicació ha de tenir una interfície de control independent de la de Houdini 

per poder configurar els paràmetres d’expansió i poder controlar, executar i 

debugar les expansions i ha d’anar mostrant els resultats visuals de la ciutat. 

2. Al iniciar l’aplicació s’ha de poder canviar, configurar i visualitzar en Houdini la 

ciutat inicial. 

3. L’aplicació inicialment ha de carregar els paràmetres d’expansió per defecte 

d’un fitxer de  configuració XML. 

4. La interfície de control ha de permetre canviar els paràmetres de selecció del 

node inicial a expandir en qualsevol moment. Els paràmetres són: 

f: concentració respecte el centre. Utilitzat a l’hora d'escollir el node de sortida 

de la expansió (com mes petit menys concentració al centre) 

factor: relació entre els vèrtex amb valència 2 i els de 4. Aquest factor es 

utilitzat a l’hora d'escollir el node de sortida de la expansió 

city_center: punt que marca el centre de la ciutat 

5. La interfície ha de permetre canviar els paràmetres d’expansió quan es desitgi. 

Els paràmetres són: 

angle_var : variació del angle de sortida en graus al expandir un carrer (ex: -30 

+30) 

long_min : longitud mínima d'un tram de carrer nou 

long_max : longitud màxima d'un tram de carrer nou 

6. La interfície ha de permetre canviar els paràmetres d’adaptació en qualsevol 

moment. Els paràmetres són: 
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Allargament: a l’hora de calcular les interseccions es permet un allargament de 

x unitats 

Snap: a l’hora d‘expandir un carrer si existeix un vèrtex a x unitats s'utilitza 

aquest en comptes de crear el nou vèrtex 

7. La interfície ha de permetre configurar el numero o interval d’expansions que 

es realitzaran per execució  equivalen a uns N anys d’evolució. 

8. L’aplicació ha de permetre carregar des de un fitxer de configuració XML els 

paràmetres d’expansió. 

9. L’aplicació ha de permetre guardar la configuració actual en format XML. 

10. La interfície ha de tenir un boto per expandir la ciutat actual en intervals 

incrementals de N anys. Els resultats d’expandir els carrers de la ciutat actual 

s’han d’anar reflectint i visualitzant en Houdini. El sistema d’expansió de carrers 

ha de seguir el sistema “Growing Seeds” descrit en el article “Interactive 

Geometric Simulation of 4D Cities”. 

11. La interfície ha de tenir un boto que permeti alçar edificis en la ciutat actual 

utilitzant les funcionalitats del projecte “UrbanEngine“. 

12. Per últim l’aplicació ha de tenir un boto de reset per poder tornar a la ciutat 

inicial i possiblement configurar una altre situació inicial com canviar de ciutat 

inicial o expandir la mateixa ciutat amb uns altres paràmetres. 

 

4.1.2 Requeriments no funcionals 

Aquest projecte demana requisit hardware exigents, bàsicament un ordinador en el 

qual funcioni el Modelador 3D Houdini. La majoria d’aplicacions 3D són exigents en el 

tema de gràfics i memòria ram, així que l’únic inconvenient referent al hardware seria 

una tarja gràfica de potencia mitjana i un ordinador amb una quantitat de memòria 

ram i potencia també mitjana.  

El requeriment sobre els sistemes operatius que es poden realitzar es força ampli ja 

que tant el Houdini, com el python, les wxPython i l’estàndard XML són 

multiplataforma així que es pot optar pels SO: Windows (l’utilitza’t), Linux, MacOS,… 

Aquets requisit fa un temps eren força costosos però avui en dia un PC amb aquestes 

característiques es pot aconseguir a un preu força reduït. 

  



34 
 

4.2 Anàlisi 

En aquest apartat s’estudiaran de forma detallada les necessitats del sistema i una 

solució bàsica. Utilitzant els diagrames UML més coneguts i estandarditzats com: 

diagrames de cas d’us, fitxes de cas d’us, diagrames de classes i diagrames de 

seqüència. 

 

4.2.1 Diagrames de casos d’us 

Un cas d’us és una tècnica per a la captura de requisits potencials d’un nou sistema. 

Cada cas d’ús proporciona un o més escenaris que indiquen com hauria d’interactuar 

el sistema amb l’usuari o amb un altres sistema per a aconseguir un objectiu específic. 

Normalment, als casos d’ús s’evita utilitzar llenguatge tècnic, preferint un llenguatge 

més proper a l’usuari final. 

Diagrama de cas d’us general de l’aplicació: 

Aquest diagrama vindria a reflectir les opcions que es poden realitzat des de la GUI 

Interfície de control de l’aplicació d’una manera clara i entenedora. La figura 19 mostra 

les tasques i procediments a seguir per realitzar les diferents accions que permet 

l’aplicació. 
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Figura 19. Diagrama de cas d’us. 

Com es pot veure el cas d’us mostra les opcions que es poden realitzar des de la 

interfície de control a alt nivell i coincideixen amb els requeriments funcional recollits 

en l’apartat 4.1.1, es poden realitzar les funcions: 

- Configurar els paràmetres tant els inicials com els d’expansió: selecció del node inicial, 

longituds i variacions d’angles de l’expansió, adaptació i número d’expansions per 

execució. 

- Un boto per construir i estudiar la previsió d’expansió de la ciutat d’aquí a N anys. 

- Un boto per construir edificis entre els carrers de la ciutat. 

- Un boto de reset per tornar la ciutat expandida al seu estat inicial. 

- Un menú per guardar i carregar fitxers de configuració XML. 

Fitxes de cas d’us: 

Les fitxes de cas d’us venen a detallar els passos concrets a seguir d’un cas particular 

del diagrama de cas d’us. Les fitxes de cas d’us que s’han considera interessants de 

detallar han set: Configurar paràmetres, Expandir ciutat, Construir edificis i 

Carregar/Guardar configuració. 

Configurar paràmetres 

Actor Usuari 

Precondició S’acaba d’iniciar el Houdini i la interfície de configuració 4DCities. 

Flux principal 

1. Entra un valor correcte en el camp del paràmetre desitjat 

(carrer_principal, city_center, city_center, f, factor, 

num_expansions, long_min, long_max, angle_var, 

allargament, snap) 

2. Prémer boto d’aplicar configuració. 

Flux alternatiu 

1. Si la sintaxis del camp no es la correcta, per exemple: el 

paràmetre longitud mínima és més gran que el de longitud 

màxima, surt un missatge popup ‘alert el camp long_min té 

un valor més gran que el del camp long_max’. 

Postcondició 
Els paràmetres de configuració actuals són diferents i es veurà un 

canvi en la propera expansió demanada. 

Fitxa Cas d'us. Carregar/Guardar configuració 
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Expandir ciutat 

Actor Usuari 

Precondició S’acaba d’iniciar el Houdini i la interfície de configuració 4DCities. 

Flux principal 

3. L’usuari prem el boto Expandir ciutat N anys. 

4. Si es desitja es pot tornar a prémer el boto per expandir N 

anys més, en total N*2 anys sobre la ciutat inicial, aquest 

proses es pot repetir tants cops com es desitgi. 

Flux alternatiu  

Postcondició 
Houdini dibuixa els carrers nous resultat d’expandir la ciutat N 

anys. 

Fitxa Cas d'us. Expandir ciutat 

 

Construir edificis 

Actor Usuari 

Precondició 

S’acaba d’iniciar el Houdini i la interfície de configuració 4DCities. 

Per anar bé la ciutat actual ha de ser extensa. Es recomana 

executar expandir ciutat abans de prémer el boto per a construir 

edificis.. 

Flux principal 

1. L’usuari prem el boto construir edificis per fer-ho entre els 

blocs format per l’espai entre els carrers tancats. 

2. Es poden configurar alguns aspectes de la formació dels 

edificis utilitzant el fitxer de configuració XML de 

l’UrbanEngine localitzats a la carpeta 4DCities: 

uE_4DCitiesConfig.xml 

Flux alternatiu 

Si la ciutat es molt petita i no s’ha pogut extreure cap bloc d’edificis 

llavors mostra un missatge per consola: llista de blocs d’edificis 

buida. 

Postcondició Houdini dibuixa els edificis de la ciutat actual. 

Fitxa Cas d'us. Expandir ciutat 
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Carregar/Guardar configuració 

Actor Usuari 

Precondició S’acaba d’iniciar el Houdini i la interfície de configuració 4DCities. 

Flux principal 

3. Prémer el boto Carregar o Guardar XML. 

4. Seleccionar un fitxer XML amb el format de configuració 

vàlid o entra el nom i ubicació del fitxer a guardar o 

sobreescriure. 

5. Acceptar el fitxer seleccionat. 

Flux alternatiu 

2. Si el format del XML es incorrecte surt un error per la 

consola Python 

3. Si el fitxer sel·leccionat no existeix carrega la configuració 

per defecte. 

Postcondició 
S’han guardat les dades en un fitxer xml o es veuen reflectits els 

canvis dels paràmetres carregats en els camps corresponents. 

Fitxa Cas d'us. Carregar/Guardar configuració 

 

 

4.2.2 Diagrames de classes 

Un diagrama de classes és un tipus de diagrama d’estructura estàtica que descriu 

l’estructura d’un sistema mostrant les classes del sistema, el seus atributs i la relació 

entre elles. Les classes dissenyades per l’anàlisi del sistema es mostren en el diagrama 

de classes general de la figura 20 i són les següents: 

 Vèrtex: Classe que guarda les característiques de un vèrtex. 

 VertexList: Classe que guarda la llista de tots els vèrtex de la ciutat. 

 Street: Classe que conte l’estructura de carrers de la ciutat. 

 StartNode: Classe que escull un vèrtex probabilísticament segons uns 

paràmetres. El seu funcionament ja s’ha comentat anteriorment en l’apartat 

2.2.2 “Sistema probabilístic per escollir el node afectat per la pròxima 

expansió”. 

 City2Blocs: Classe que extreu de la ciutat actual una estructura amb la llista de 

blocs d’edificis. 

 City: Classe principal per realitzar la expansió dels carrers de la ciutat. 

 CityGui: Interfície gràfica wxPython i la classe principal de l’aplicació. 

 HouStreets: Classe que transforma les dades en nodes Houdini. 
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 uE4DCitiesMajorRoads: Classe que implementa un nou mòdul de Roads per 

l’UrbanEngine. 

 uE4DCitiesNodeFactory: Classe important de l’UrbanEngine, proveeix a la 

classe networks els nodes necessaris per a la generació de la ciutat. 

 Networks: Classe principal del UrbanEngine dividida en mòdul segons cada 

etapa de construcció de la ciutat. 

L’aplicació conté altres classes no incloses en el diagrama de classes general que no 

s’han considerat rellevants per a la documentació d’aquest projecte, per exemple: 

classes internes del urbanEngine que no estan relacionades directament amb la 

programació d’aquest projecte, la programació d’una classe per parcejar els XML 

detallada en el apartat de disseny i les llibreries Python externes que s’aniran 

comentant en la secció corresponent. 
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Figura 20. Diagrama de classes general. 
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A continuació es descriurà amb detall cadascuna de les classes que conformen el 

diagrama, indicant els seus atributs, mètodes i si s’escau el seu funcionament amb 

detall: 

Classe Vèrtex: 

 

Figura 21. Diagrama de classes de la classe Vèrtex. 

La classe vèrtex conte informació de un vèrtex i està formada pels atributs següents:  

 coordX: és la posició x del pla de ciutat 3d.  

 coodY: és la posició y del pla de ciutat 3d. 

 valència: informa sobre el nombre de arestes que van a parar al vèrtex 

 id: posició dins la llista o estructura ordenada de vèrtex 

Els mètodes que implementa són molt senzills i nomes s’utilitzen per posar o retornar 

els valors dels atributs descrits anteriorment. Els mètodes són els següents: 

getCoordX(), getCoordY(), setCoordX(), setCoordY(), getHierarchy(), setHierarchy(), 

getGrowing(), setGrowing(), setId(), getId(). 

Classe VertexList: 

 

Figura 22. Diagrama de classes VertexList. 
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La principal funció d’aquesta classe és tenir la estructura de dades ordenada i sense 

repetits. És a dir tenir totes les instancies del objecte vèrtex reunides i ordenades en 

una taula. La classe VertexList conte una llista de tots els vèrtex de la ciutat ordenats 

pel seu id i sense repetits. Conte els atributs següents: 

- llista de vèrtex: aquesta llista conte tots els vèrtex de la ciutat ordenats per id i 

controlant de no contenir repetits. 

Els mètodes principals que utilitza són: 

- makeVertex(): crea un vèrtex de la classe Vèrtex, comprova que no existeixi un vèrtex 

amb les mateixes coordenades, i Si és el cas retorna el id del vèrtex. En cas contrari si 

no existeix insereix el nou vèrtex al final de la llista i posa al vèrtex un id que es 

correspon a la posició dins la llista. 

- existVertex(coord_x,coord_y): aquest mètode retorna -1 si no existeix un vèrtex amb 

les coordenades desitjades. Altrament retorna el id del vèrtex desitjat. 

- vertexProper(x, y, snap, vdescartat=-1): aquest mètode s’utilitza per detectar el snap. 

És a dir, comprovar si existeix un vèrtex proper en la zona determinada des de el del 

centre (x, y) amb un radi de valor snap i, a més permet descartar un vèrtex de la cerca, 

utilitzat per què no coincideixi amb el vèrtex inicial de l’expansió. 

- numVertexValencia(valència): retorna el numero de vèrtex que tenen valència 

determinada pel paràmetre valència. És a dir, mira el nombre de vèrtex en la llista de 

vèrtex de la ciutat que tenen 0,1,2,3 o 4 arestes segons es demani. 

Apart dels mètodes comentats la classe VertexList té els típics mètodes per saber i 

posar valor als atributs com: getVertex(id), getCoord(id), numVertex(). 

Classe Street: 

 

Figura 23. Diagrama de classes de la classe Street. 

La principal funció de la classe Street és la de tenir una llista de referències als vèrtex 

que formen un carrer. 
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La classes Street conte una llista de vèrtex que formen una estructura de carrers o 

arestes unides, els atributs de la classe són els següents: 

- Llista de vèrtex però en aquest cas nomes té la referència o id, i així s’evita tenir 

objectes Vèrtex repetits i els podem localitzar ràpidament accedint a la classe 

vertexList. 

Els mètodes que implementa la classe Street són: 

- putVertex( vèrtex_id, vèrtex_list):  insereix un nou vèrtex al final del carrer. 

Necessita com a paràmetre un objecte vertex_list perquè al inserir un nou vèrtex en el 

carrer s’ha d’actualitzar la valència per que cal accedir a l’objecte referenciat pel 

vèrtex_id. 

- insertVertex( index, vèrtex_id, vèrtex_list): insereix un nou vèrtex al carrer en la 

posició determinada pel paràmetre index. També en alguns casos, serà necessari 

actualitzar valències dels vèrtex existents. 

- existVertex(vèrtex_id): mètode que busca si el carrer conte el vertex_id que es vol. 

A més dels mètodes comentats també té els típics mètodes d’accés: 

removeVertex(index),getVertex(index). 

Classe startNode: 

 

Figura 24. Diagrama de classes de la classe StartNode. 

La classe StartNode té la funció de escollir d’entre tots els vèrtex de la ciutat un vèrtex i 

utilitzar-lo en la següent fase com a base per a expandir la ciutat. El mecanisme que 

utilitza per escollir en vèrtex és un mètode estadístic anomenat CDF “Cumulative 

distribution function” explicat a l’apartat d’implementació secció 5.1.2. 

La classe conte els atributs: 
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 vertexList: una llista de tuples on cada tupla conte (id del vèrtex afectar o 

referència, la probabilitat calculada segons els valors de vèrtex). 

 cityCenter: les coordenades configurades com a centre de la ciutat. S’utilitzaran 

a l’hora de calcular les probabilitats. 

 f: paràmetre que afecta la probabilitat respecte el centre de la ciutat. Aquest 

paràmetre  determinarà si la ciutat s’expandeix més o menys concentrada 

respecte el centre de la ciutat. 

 factor: paràmetre de configuració que filtre els vèrtexs segons la relació entre 

els vèrtexs de valència 2 amb els de 3 o 4 com ja s’ha comentat anteriorment 

en l’apartat 2.2.2 “Sistema probabilístic per escollir el node afectat per la 

pròxima expansió”. Aquest criteri s’utilitza per tenir carrers llargs sense tantes 

bifurcacions. 

Els mètodes que utilitza la classe StartNode són: 

- probability(vèrtex): calcula la probabilitat del vèrtex segons el valor dels paràmetres 

de configuració  f  i centre de la ciutat. Crea una llista de tuples on hi ha l’id del vèrtex i 

la probabilitat calculada. 

- createList(vertexList): aquest mètode filtra tots els vèrtex de la ciutat segons la 

valència abans de calcular la llista de probabilitats. 

- probabilityBubbleSort(): realitza la funció de ordenar la llista de més a menys valor 

de probabilitats utilitzant el algoritme de ordenació de la bombolla. 

- brobabilityAcumulating(): aquest mètode recalcula les probabilitat acumulant el 

total de les celles anteriors, obtenint així que la probabilitat del primer vèrtex està 

entre 0-a, la probabilitat del segon vèrtex està entre a-b i així fins la suma final de 

probabilitats. 

- randomNode(): calcula un valor random entre 0 i la ultima probabilitat acumulada de 

la taula per localitzar un vèrtex aleatori. 

- initializeStartNode(vertexList): funció publica que inicialitza les funcions createList(), 

probabilityBubbleSort() i brobabilityAcumulating() utilitzant els vèrtex de la ciutat 

actual reunits en la classe vertexList. 

- calculateProbabilisticStartNode(): aquest mètode és públic i s’utilitza com a base per 

crida la funció privada randomNode() i així poder retorna un id d’un vèrtex per 

realitzar-hi la expansió en la següent fase. Per veure amb més detall anar a la secció 

2.2.2 o 5.1.2 “Selecció del node de sortida”. 

Classe city2Blocs 
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Figura 25. Diagrama de classes de la classe City2Blocs. 

Aquesta classe és necessària per integrar l’algoritme d’expansió l’UrbanEngine.Per 

poder integrar el algoritme d’expansió en l’urbanEngine s’ha hagut de crear un nou 

mòdul roads en la fase de construcció dels carrers. Aquest mòdul està connectat al 

següent mòdul de construcció de blocs. Per poder integrar el software d’expansió de 

carrers primerament s’ha extret de la estructura de carrers la llista de blocs d’edificis i 

llavors s’ha convertit la llista de blocs a la estructura amb la que treballa l’UrbaEngine 

formada per nodes Houdini de tipus geometria. Tot aquest proses s’explica amb més 

detall en la secció d’implementació. 

La classe City2Blocs utilitza els atributs següents: 

 blocsList: és una llista de llistes on cada element és una tupla. És una llista de 

vèrtex on cada vèrtex és una tupla de dos coordenades (x,y). Cada una 

d’aquestes llistes representa un bloc dirigit on el primer i últim vèrtex són el 

mateix. Veure funcionament amb més detall en l’apartat 2.2.6 i 5.2.1 

“Abstracció de blocs d’edificis de la ciutat actual” . 

 edgeList: és la llista d’arestes orientades de la ciutat.  

Els mètodes d’aquesta classe són: 

- getAngle( vx2, vy2, vx1, vy1): mètode que donat 2 punts o vèrtex retorna l’angle que 

hi ha entre el primer i el segon, el resultat és un float en radiants. 

 - findEdge(x, y): retorna una llista d’arestes amb totes les arestes que comencen pel 

vèrtex a buscar. 

- angleMesPetit( x1, y1, x2, y2): busca entra les aresta contigües quina forma l'angle 

més petit respecte la actual ( x1, y1, x2, y2) en sentit antihorari. Utilitza les 2 funcions 

anteriors per calcular-la. 

- blocTancada( bloc): comprova si la llista de vèrtex passada com ha paràmetre té 

algun vèrtex repetit. És a dir si s’ha format un bloc completa o tancat. Retorna la 

posició on es repeteix el vèrtex final. 
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- getBlocs(): mètode genèric que utilitza tots els mètodes anteriors privats per calcula 

la llista de blocs resultants. Exclou blocs de 2 arestes i elimina el blocs exterior que 

conte tota la ciutat. 

Classe City 

 

Figura 26. Diagrama de classes de la classe City. 

La classe City és la classe principal que conte tota l’estructura de carrers i la va 

expandint segons els paràmetres configurats. Els atributs de la classe són els següents: 

Considerats paràmetres configurables per l’expansió. 

 f : concentració respecte el centre. Utilitzat a l’hora d'escollir el node de sortida 

de la expansió (com mes petit menys concentració al centre) 

 angle_var :  variació de l’angle de sortida en graus al expandir un carrer (ex: -30 

+30) 

 long_min:   longitud mínima d'un tram de carrer nou 

 long_max:  longitud màxima d'un tram de carrer nou 

 allargament:  a l’hora de calcular les interseccions es permet un allargament de 

x unitats 

 snap:  a l’hora de expandir un carrer si existeix un vèrtex a x unitats de distancia 

s'utilitza aquest en comptes de crear el nou vèrtex 

 factor:  relació entre els vèrtex amb valència 2 i els de 4. Factor utilitzat a l’hora 

d'escollir el node de sortida de la expansió 

 city_center_x, city_center_y:   coordenades del centre de la ciutat. Utilitzat a 

l’hora d'escollir el node de sortida de la expansió 

 A més dels paràmetres té els atributs següents 
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 llista de carrers: aquest atribut contindrà la estructura de carrers de la ciutat. 

No és més que una llista de objectes Streets. 

 vèrtex_list: és una referència a la única instancia que hi ha de la classe 

VertexList i conte una llista de Vèrtex ordenats i sense repetir. 

Els principals mètodes de la classe City són: 

- updateParameters(city_center_x=False, city_center_y=False, f=False, factor=False, 

angle_var=False, long_min=False, long_max=False, allargament=False, snap=False): 

Permet canviar nomes un sol paràmetre o tots passant com a argument del mètode 

nomparametre=valor i si el paràmetre té el valor per defecte (False) llavors no 

sobreescriu el valor actual. 

- createInitialCity(city_vèrtex, hierarchy=''): crea la ciutat inicial, rep una llista de 

carrers i actualitza l’estructura de dades formada per les classes VertexList i 

llistaCarrers. 

- getVertexStreetPosition(vèrtex_id): donat un vertex_id retorna una llista de tots els 

carrers on s’utilitza aquest vèrtex. Dona el resultat en una llista de tuples on cada 

element de la tupla és l’índex del carrer de la llista de carrers i l’índex del vèrtex dins el 

carrer ex: [(streetpos,vertexpos), … ] . 

- getAngle( vx2, vy2, vx1, vy1): donat 2 vèrtex és a dir una aresta calcula l’angle de 

l’aresta respecte l’aresta inicial. Dona el resultat en radiant. 

- calculateNewVertex( x, y, angle, length): donat un vèrtex, un angle i una longitud 

interpola un nou vèrtex. 

- getNewVertexExpantion(vèrtex_id): Donat un vèrtex intenta expandir-lo en la 

direcció més correcta possible segons la valència del vèrtex. Bàsicament si el vèrtex té 

valència 1 continua expandint el carrer en línea recta, si el vèrtex té valència 2 

expandeix aleatòriament entre les 2 direccions possibles i si té valència 3 escull la única 

direcció possible.  Aquest proses es veurà amb detall en la secció d’implementació 

5.1.3. 

Aquest mètode utilitza els mètodes anteriors: calculateNewVertex(), getAngle(), 

getVertexStreetPosition(). Retorna el resultat en un python dictionary com el següent: 

{'x': coord_x, 'y': coord_y, 'expansió':3, 'street_id':street_index, 

'vèrtex_stpos':vèrtex_index, 'angle':angle, 'longitud': longitud}  

- intersect( xa1, ya1, xa2, ya2, xb1, yb1, xb2, yb2): comprova si intersequen 2 

fragments de rectes donats 4 punts. Retorna False si no intersequen i una tupla amb 

les coordenades on intersequen en cas contrari. 
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- adaptNewVertex(vèrtex_id, expantion):  adapta el nou vèrtex creat en l’expansió a 

l'estructura de la ciutat, comprova interseccions, allargaments i reutilitza vèrtex 

existents. 

Aquest mètode utilitza el mètode intersect(). Retorna el resultat en un Python 

dictionary com el següent: {'x':x, 'y':y, 'vèrtex_id': vèrtex_id, 'street_id': street_Index, 

'vèrtex_stpos': vert_index} 

- createNewVertexExpantion(vèrtex_id, expantion, adapt): afegeix el nou carrer en 

l’estructura de dades i actualitza tots el vèrtex afectats ja existent. Comprova possibles 

problemes com ara que ja existeixi el nou vèrtex. Retorna cert o false si s’ha actualitzat 

bé la estructura de la ciutat. 

- makeExpation( n_expansions = 10): mètode públic principal que expandeix la ciutat 

tantes expansió com les indiqui el paràmetre “n_expansions”. Aquest mètode utilitza 

les classe privades:  initializeStartNode(vèrtex_list), getNewVertexExpantion(vèrtex_id), 

adaptNewVertex(vèrtex_id, expantion) i createNewVertexExpantion(vèrtex_id, 

expantion, adapt). Per veure amb més detall referir-se als apartats 2.2 i 5.1 “Software 

d’expansió de carrers”. 

- getEdgeList():retorna la llista d'arestes extreta de la estructura de carrers, el resultat 

és una llista de llistes de tuples amb les coordenades x,y. 

- getBlocs(): fa us de la classe city2Blocs per extreure els blocs de la estructura de 

dades de la ciutat. 

A més d’aquets mètodes també té els típics mètodes d’accés a llistes i atributs com: 

putStreet(street), getStreet(index), insertStreet(index, street), numStreets(), 

getCarrers(), printCity(). 

Classe CityGUI 

 



48 
 

 

Figura 27. Diagrama de classes de la classe CityGui. 

La classe CityGui és la classe que utilitza el main i és la classe principal que lliga el 

algoritme de expansió dins la classe City i l’UrbanEngine. Aquesta classe és una 

interfície gràfica de usuari o GUI, dissenyada amb la llibreria wxPython de codi lliure. 

L’esquelet d’aquesta classe s’ha generat utilitzant la eina wxGlade i llavors han anat 

surtin un seguit de versions amb noves funcionalitats. L’únic a destacar d’aquesta 

classe es que hereta de la classe wx.Frame per programar una GUI utilitzant les 

wxWidgets. 

Aquesta classe té molts atributs entre el quals es divideixen en els bottons, boxes, 

staticText de la interfície i els d’implementació de la ciutat i UrbanEngine. Els atributs 

del tipus wxWidgets són: títols del tipus wx.StaticText, inputs o camps per entrat dades 

del tipus masked.NumCtrl() o masked.Ctrl(), els botons del tipus wx.Button() i d’altres 

per agrupar i col·locar els elements en la seva posició: wx.FlexGridSizer(),wx.BoxSizer(). 

La resta d’atributs són: 

 config: és un Python dictionary amb tots els paràmetres d’expansió. 

 city: un objecte de la classe City. 

Els mètodes de la interfície wxPython són: 

- showCity(city): aquest mètode l’únic que fa es passar la estructura de dades Python 

de carrers a una estructura de dades Houdini i per realitzar això utilitza el mètode 

streets de la classe houStreets comentada més avall. 
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- OnLoadConfig(event): Mètode que s’executa en l’even de prémer el boto de carregar 

XML config. S’indica el path del fitxer XML en una finestra del tipus file i llavors posa 

tots els paràmetres del formulari de la interfície en els valors configurats. 

- OnSaveConfig(event): Mètode que s’executa al prémer el boto guardar configuració 

XML des de. Obra una nova finestra on s’indica el path i el nom del fitxer XML i es 

guarden els paràmetres de la configuració actual mostrada en els camps del formulari 

de la interfície en un fitxer de format XML. Si el fitxer ja existeix el sobreescriu. 

- OnApply(event): Mètode associat al event onClick del boto Aplicar configuració. 

Aquest mètode fa que el valor dels paràmetres o camps del formulari de la interfície 

passin a ser els paràmetres de configuració actuals de la ciutat. 

- OnReset(event):  Mètode que torna a deixar la ciutat en el seu estat inicial. És a dir si 

hem expandit la ciutat N anys aquest boto permet reiniciar la ciutat i provar-la amb 

nous paràmetres o fins hi tot canviar la ciutat inicial. Bàsicament elimina el atribut de 

tipus City i el torna a crear amb els paràmetres actuals. 

- OnStreetExpantion(event): Aquest mètode es crida quan es prem el boto expandir 

ciutat. Bàsicament utilitza el mètode makeExpation de la classe City ja descrit 

anteriorment i a continuació crida el mètode showCity(city) per mostrar la estructura 

de carrers actual de la ciutat en Houdini. 

- OnBuiding(event):  Mètode associat al onClick event del boto construir edificis. La 

principal funció d’aquest mètode és utilitzar el UrbanEngine per construir els edificis 

en l’estructura de carrers creats. Per realitzar això primer extreu la estructura de blocs 

d’edificis de la ciutat actual mitjançant el mètode  city.getBlocs() ja comentat i a 

continuació crea els passos necessaris per executar l’UrbanEngine: Carrega un fitxer de 

configuració XML, crea un objecte de la classe uE4DCitiesNodeFactory(llista_blocs) i 

per finalitzar executa el mètode network.createGeometry(uE) del UrbanEngine.  El 

fitxer de configuració XML de l’UrbanEngine ja s’ha comentat anteriorment en la secció 

2.2, la classe uE4DCitiesNodeFactory es necessari crear-la en cada execució a causa de 

que la ciutat es dinàmica, aquesta classe s’explicarà amb més detall a continuació, i el 

mètode networks.createGeometry visualitza el resultat de l’urbanEngine en Houdini, 

aquest mètode forma part de les classes internes de l’UrbanEngine i s’explicaran de 

forma breu. 

Classe houStreets 
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Figura 28. Diagrama de classes de la classe houStreeets. 

Aquesta classe s’ha creat per poder passar la estructura de dades de la ciutat formada 

per llistes Python a una estructura de dades basada en Nodes Houdini que és amb la 

que treballa el UrbanEngine i la que ens permet visualitzar els resultats en Houdini. 

La classe conte els mètodes següents: 

- createGeometry(geoContainer, points, edges="", closed=False): aquesta classe rep 

un node Houdini de tipus geo (geometria) i crea dins aquest node tots els vèrtex i 

arestes indicats. 

- createEdges(geoContainer, points, edges), createFaces(geoContainer, points, poly), 

createPoints(geoContainer, points): aquests 3 mètodes utilitzen el mètode anterior 

createGeometry() segons la característica desitjada. 

- preprocess(blocs): aquest mètode converteix la estructura Python 2D en una 

estructura Python 3D per poder passar-ho a nodes Houdini. Bàsicament posa la 

coordenada y a 0. 

- blocs(container, blocs): aquest mètode rep un node Houdini de tipus geometry però, 

buit i una estructura de blocs tal com les genera la classe City. Llavors, les preprosessa i 

utilitza el mètode createFaces(container, verts, polys) per crear la estructura de blocs 

dins el node geometry de Houdini. Per finalitzar aplica al node Houdini un efecte 

container.createNode('polyextrude') per reduir mínimament la mida del bloc i així tenir 

l’espai d’un carrer de separació entre blocs. 

- streets(container, streets): aquest mètode modifica el node Houdini container passat 

com ha paràmetre afegint-hi la llista d’arestes o carrers de la ciutat. Per fer això utilitza 

el mètode createEdges(container, verts, polys). 

Classe uE4DCitiesMajorRoads 
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Figura 29. Diagrama de classes de la classe uE4DCitiesMajorRoads. 

Les sigles uE de uE4DCitiesMajorRoads són de UrbanEngine. Aquesta classe 

desenvolupa un nou node del UrbanEngine en concret el mòdul que substituirà el 

actual mòdul de carrers. Com es pot veure en el diagrama de classes anterior la classe 

Hereta d’UrbanEngineNode i per això es redefineixen els següents mètodes. 

- getNodeName(): aquest mètode només retorna el nom del mòdul 

'uE4DCitiesMajorRoads' 

- construct(): aquest mètode utilitza el mètode blocs(self.geo, self.blocks) de la classe 

houStreets per crear un node Houdini que contingui tots els blocs d’edificis de la ciutat. 

Aquesta classe té com atributs la llista de blocs d’edificis que la rep el constructor com 

a paràmetre. 

Classe uE4DCitiesNodeFactory 

 

Figura 30. Diagrama de classes de la classe uE4DCitiesNodeFactory. 

L’UrbanEngine utilitza un disseny de classes extens i nomes s’explicaran amb detall les 

classes directament relacionades amb aquest projecte. Aquesta classe proveeix a la 

classe networks (classe principal del UrbanEngine) els mòduls necessaris segons 

l’etapada de construcció en que es trobi de la ciutat. Aquesta classe utilitza un patró 

factory per anar creant diferents productes o mòduls.  

La classe té com atributs la llista de blocs d’edificis extreta de l’expansió i un node 

Houdini de tipus geo. Els mètodes utilitzats són: 
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- getContainer(): retorna el atribut geo. 

- createContainer(): mètode utilitzat pel constructor per crear un node Houdini geo. 

- createNode(nodeName): aquest mètode és el més important de la classe perquè és 

on es declaren tots els mòduls pertinents a cada fase de la construcció: majorRoads, 

minorRoads, blocs, lots, buildings, finalAppearance, floor, filter. El que s’ha fet és 

canviar el mòdul de la fase majorRoads i minorRoads pel nou uE4DCitiesMajorRoads 

explicat anteriorment. El que s’aconsegueix fent això és que l’UrbanEngine parteixi de 

la llista de blocs d’edificis que dona la classe City, extregui les parcel·les i a continuació 

utilitzi els mòduls interns ja creats per la construcció dels edificis. 

- finishConstruction(): aquest mètode toca la configuració Houdini per visualitzar els 

resultats com per exemple el DisplayFlag. 

 

  



53 
 

4.2.3 Diagrames de seqüència 

Un diagrama de seqüència és un tipus de diagrama d’interacció que mostra com els 

processos operen els uns amb els altres i en quin ordre. El diagrama mostra amb línies 

paral·leles verticals (línies de vida) els diferents processos o objectes que viuen 

simultàniament i, amb fletxes horitzontals, els missatges intercanviats entre ells en 

l’ordre corresponent. 

Les accions que s’han considerat extenses i ha calgut detallar més a fons per 

comprendre les classes involucrades i la relació entre els seus mètodes són: Canviar la 

configuració de la ciutat inicial, expandir els carrers de la ciutat per l’estudi de la seva 

evolució, construir els edificis entre els carrers de la ciutat prevista. 

La figura 31 mostra del Diagrama de seqüència Configurar ciutat inicial 

 

Figura 31. Diagrama de seqüència configurar ciutat inicial. 

En el diagrama de la figura 31 es pot veure el desplegament de classes que produeix 

l’acció de Configurar ciutat inicial: L’usuari entra la ciutat inicial en el camp 

corresponent de la interfície de control i prem el boto aplicar configuració. La classe 
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control en aquest cas és la classe CityGUI que crida el mètode 

createInitialCity(llistacarrers) de la classe City i aquesta manipula. La estructura de 

dades guardant-t’ho en la relació entre les classes: Vèrtexs contingudes dintre la classe 

VertexList i la classe City que conte una llista de tots els carrers de la ciutat. 

La figura 32 mostra del Diagrama de seqüència  Expandir carrers 

 

Figura 32. Diagrama de seqüència expandir carrers. 
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En el diagrama de seqüència de la figura 32 es pot veure com prement el boto 

expandir ciutat de la interfície de control, desplega un munt d’interaccions entre 

classes. Entre elles la classe City que executa per fases la expansió: Primer escull un 

vèrtex per expandir, segon expandeix segons la valència del vèrtex i uns paràmetres, 

tercer adaptar el nou carrer a la ciutat actual i per últim crear el nou carrer i 

incorporant-lo en l’estructura de dades. 

La figura 33 mostra del Diagrama de seqüència  Construir edificis 
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Figura 33. Diagrama de seqüència construir edificis. 
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En el diagrama de la figura es pot veure la interacció entre les classes quan es realitza 

l’acció de construir. En aquesta acció intervenen les classes: city, la classe City2Blocs, la 

classe Networks, uE4DCitiesNodeFactory, uE4DCitiesMajorRoads i HouStreets. (Les 

sigles uE signifiquen UrbanEngine). 

El primer que realitza l’Usuari és prémer el boto de construir de la interfície de control. 

A continuació, la classe control CityGUi demana la llista de blocs amb getBlocs() a la 

classe City. En tercer pas la classe City calcula els blocs d’edificis utilitzant la classe 

City2Blocs, llavors la interfícies de control crea la classe principal del UrbanEngine 

“Networks”. Seguidament defineix els mòduls de cada etapa de construcció amb la 

classe factory  “uE4DCitiesFactory”. Aquesta classe rep la llista de blocs (les classes 

UrbanEngine es creen cada vegada que es construeixen els edificis a causa que la 

estructura de carrers és dinàmica i no espot reutilitzar). Llavors, la classe 

uE4DCitiesFactory  crea un nou mòdul de Roads amb la classe uE4DCitiesMajorRoads i 

aquesta classe crida el mètode Blocs de la classe houStreets per convertir l’estructura 

Python de blocs de la ciutat a nodes utilitzats per l’UrbanEngine. Per últim la classe 

networks crida el mètode “createGeometry” passant com a paràmetre l’objecte 

uE4DCitiesMajorRoads i així l’UrbanEngine pot començar a edificar la ciutat en 

Houdini. 
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4.3 Disseny 

L’apartat de disseny  proposa millorar la solució trobada en el apartat d’anàlisis 

refinant-la, buscant solucions estàndard com ara l’ús de patrons i així millorar la 

abstracció i encapsulació del sistema. 

En el apartat de disseny es proposen a continuació els patrons de disseny: singleton, 

template, factory i també es comenta una estructura de carrers molt utilitzada a 

l’àmbit Urbanístic i per últim s’explica l’estructura XML dels fitxers de configuració. 

Estructura de dades 

 

Figura 34. Diagrama de classes de la classes VertexList i Vèrtex 

El projecte ha de guardar una estructura de dades amb les coordenades dels carrers 

per això s’ha buscat una solució basades en la teoria de Grafs. Per això  s’ha optat per 

crear una estructura de vèrtex i arestes molt semblant a la estructura que utilitza 

“OpenStreetMap” molt utilitzada en el mon informàtic urbanístic. OpenStreetMap és 

un estàndard per guardar ciutats i a la seva web www.openstreetmap.org es poden 

trobar entrades moltes ciutats actuals d’exemple. 

Com es pot veure en la figura 34 l’estructura de dades es compon de les parts: 

-Un vèrtex és una classe que conte les coordenades, jerarquia (avinguda o carreró), la 

valència (el numero d’arestes que té el vèrtex, màxim 4) i un identificador únic. 

-Tots els vèrtexs estaran agrupats en una taula ordenada pel seu identificador i sense 

tenir cap vèrtex amb coordenades repetides. Aquesta llista té que ser única i 

irrepetible per això s’ha proposat implementar-ho utilitzant el patró singleton que ens 

assegura que només es tindrà una instancia d’aquesta classe. 

-El conjunt d’arestes o carrers es guarden utilitzant una llista de llistes on cada element 

de la llista es un identificador a un dels vèrtexs de la llista de vèrtexs. 
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Interfície gràfica de control 

 

Figura 35. Diagrama de classes de la classes CityGui. 

Houdini té el defecte que no incorpora un sistema per crear interfícies gràfiques 

personalitzades per configurar les aplicacions python programades. Per això, s’ha 

buscat una llibreria de GUIs independent de Houdini però, que funcioni amb el 

llenguatge amigable de Houdini el Python. 

Les llibreries utilitzades per crear la interfície d’usuari són les wxPython com ja s’ha 

explicat anteriorment. Aquestes llibreries fan us del patró de disseny template per 

definir un esquelet i delega alguns passos de l’algorisme a les subclasses. Per això per 

utilitzar el xwPython s’ha d’utilitzar l’herència com es pot veure en la figura 35 i així 

sobreescriure alguns mètodes per poder programar la GUI. 

Integració en l’UrbanEngine 
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Figura 36. Diagrama de classes de les classes UrbanEngine involucrades. 

El UrbanEngine utilitza el patró de disseny factory perquè la classe principal “Networks” 

obtingui els moduls corresponents segons l’etapa de construcció en la que es troba. 

Aquest patró de disseny consisteix en utilitzar una classe constructor abstracta amb 

uns quants mètodes definits dedicat a la construcció d’objectes d’un subtipus 

determinat. 

La classe Networks de l’UrbanEngine en el nostre cas conté la classe 

ue4DCitiesNodeFactory que és la encarregada de crear nodes de tipus 

UrbanEngineNode amb uns mètodes comuns. Per això s’ha creat el mòdul 

uE4DCitiesMajorRoads per incloure un nou mòdul de carrers substituent el existent 

dintre del UrbanEngine, Tal com mostra la figura 36. 

Fitxer XML que guardar els paràmetres de configuració de l’aplicació 

Per poder guardar dades en format XML cal l’ús de un parser i per aquest motiu s’ha 

creat una classe nova anomenada XML4DCitiesParser descrita per la figura 37. Aquesta 

classe fa us de les llibreries xml.dom.minidom per tractar el fitxer xml en una 

estructura d’arbre molt utilitzada en el mon web DOM (Document Object Model) i 

poder d’aquesta manera accedir als diferents paràmetres utilitzant mètodes del tipus: 

getElementsByTagName, firstChild… 
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Figura 37. Diagrama de classes de la classe XML4DCitiesParser. 

La classe conte els mètodes següents: 

- getConfigFromXMLFile(File): mètode que rep un directori d’un fitxer de configuració 

XML i retorna els 11 paràmetres en una tupla perquè Python pugui treballar-hi.  

- putConfigToXMLFile(File, Config): mètode que rep un directori a un fitxer XML i una 

tupla amb els 11 paràmetres de configuració per poder crea un fitxer XML on es 

guardin els paràmetres de l’aplicació d’expansió de carrers. Si el fitxer no existeix el 

crea de zero si no el sobreescriu. 

El codi mostrat a continuació és un exemple de l’estructura de tags XML que s’ha 

utilitzat per guardar els 11 paràmetres de configuració de la ciutat: 

<?xml version="1.0"?> 

<StreetExpantion> 

  <carrer_principal>[[(-10,3),(-

5,5),(0,7),(5,8),(10,10),(15,9)],[(5,15),(6,10),(5,8),(4,3)]]</carrer_

principal> 

  <city_center_x>3</city_center_x> 

  <city_center_y>3</city_center_y> 

  <f>0.6</f> 

  <factor>0.4</factor> 

  <num_expansions>10</num_expansions>     

  <long_min>4</long_min> 

  <long_max>8</long_max> 

  <angle_var>5</angle_var>   

  <allargament>3</allargament> 

  <snap>2</snap> 

</StreetExpantion> 
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5 IMPLEMENTACIÓ 

Dins aquest capítol es mostrarà com s’ha implementat el disseny vist als capítols 

anteriors i com s’ha creat el codi necessari per a implementar l’expansió dels carrers. 

També es veurà la manera com s’entrellacen les eines que conformen el projecte 

(Houdini, Python, UrbanEngine i XML) per tal d’aconseguir el resultat desitjat.  

 

5.1 Software d’expansió de carrers 

La principal intenció del projecte és la d‘implementar un software per l’estudi 

d’expansions de ciutats al llarg del temps basada en el sistema de “Growing Seeds” 

descrit en l’article “interactive Geometric Simulation of 4D Cities”. 

Aquest apartat es compon de les següents parts: Primer es descriurà amb detall 

l’estructura de dades utilitzada a l’hora de guardar les característiques dels diferents 

elements de la ciutat. Llavors s’explicaran les diverses etapes en que es compon el 

proses d’expansió amb la finalitat de crear un nou carrer en la ciutat de la forma més 

real possible. El proses es compon de les següents etapes:  

 Selecció d’un node inicial 

 expansió i creació d’un nou node 

 adaptació del nou carrer a la ciutat inicial  

 Comprovació d’errors i creació del nou carrer dins l’estructura de dades 

A continuació el pseudocodi dels passos principals en que es divideix el proses 

d’expansió de carrers 

Per i de 0 fins a num_expansions  

  node = ciutat.SeleccionarNodeProvabilistic(); 

  carrer = ciutat.expandir(node); 

  carrer = adaptar(carrer); 

  si ciutat.legal(carrer) llavors 

    ciutat.afegir(carrer); 

    actualitzarBlocs(); 

  fisi 

fiper 
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5.1.1 Estructura de dades 

L’estructura de dades s’ha inspirat en la utilitza en la web “OpenStreetMap”, aquesta 

web defineix un estàndard per guardar modelats de ciutats reals i en la seva base de 

dades es poden trobar molts exemples de ciutats actuals. Aquesta estructura de dades 

està bassada en teoria de grafs i la besant utilitzada en aquest projecte es compon de: 

- Una classe per guarda la informació d’un vèrtex: un identificador, unes coordenades 

o posicions (X,Y i/o Z), valència o growing (numero d’arestes que utilitzen el vèrtex) i la 

jerarquia del vèrtex (si es tracta de un vèrtex principal, secundari ..). 

- Una llista que guarda i organitza les classes vèrtexs. Conte tots els vèrtexs ordenats 

per identificadors i sense cap vèrtex repetit tal com mostra la figura 38.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de l’estructura de dades: llista de Vèrtexs. 

Aquesta classe s’encarrega de crear els objectes Vèrtex i no es permet crear vèrtexs 

directament sense l’ús d’aquesta classe. Així, s’evita tenir objectes repetits. Si es vol 

crear un vèrtex amb unes coordenades ja utilitzades la classe no permet crear el nou 

vèrtex i a canvi retorna el id del vèrtex amb les mateixes coordenades. El codi següent 

mostra els metodes de la classe Vertex List. 

  mètode existVertex(coord_x,coord_y): 

    for vèrtex in vèrtex_list: 

      if vertex.getCoordX() == coord_x and vertex.getCoordY() == 

coord_y: 

        return vertex.getId() 

    return -1 #no retorna false perquè confon amb 0 

   

  mètode makeVertex(x=0,y=0,hierarchy='',growing=0): 

Vertex 

ID : 0 

Vertex 

ID : 1 

Vertex 

ID : 2 
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    index = existVertex(x,y)        #comprovar repetits 

    if index == -1: 

      index = numVertex() #guarda la posició on s’insereix el nou 

vèrtex, al final 

      vèrtex = new Vèrtex(x,y,hierarchy,growing,index) 

      vèrtex_list.append(vèrtex) 

    #else: 

    #  print 'Warning makeVertex try to insert existent vèrtex' 

    return index 

- Les arestes o carrers es guarden en una altre taula on cada taula és un carrer format 

per identificadors al vèrtex tal com mostra la figura 39. 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de l’estructura de dades: carrers. 

De manera que la ciutat es compondrà de un vector d’objectes “carrer”, cada carrer 

està format per un vector d’identificadors als vèrtexs. Els objectes vèrtexs en qüestió 

estan emmagatzemats en un altre vector anomenat “llistaDeVertexs” de forma 

ordenada i sense repetits. 

 

5.1.2 Selecció del node de sortida 

El primer pas per realitzar l’expansió es triar quin dels vèrtexs d’entre tots els vèrtexs 

de la ciutat actual és el més indicat per interpolar l’expansió. En el primer cas 

parlaríem de la ciutat inicial. Per tal de realitzar aquesta tasca de manera que 

s’assembli a la evolució de carrers d’una ciutat real s’ha utilitzat una funció estadística 

molt utilitzada pel càlcul de probabilitat anomenada cumulative distribution function 

(CDF). 

L’ús de la funció de distribució utilitzada es compon de les següents parts: 

1. càlcul de probabilitats: L’entrada de la funció que calcula les provabilitats és la 

llista de vèrtexs disponibles per a l’expansió. Inicialment són tots els vèrtexs 

amb una valència menor a 4 però, en versions més recents del projecte s’ha 

incorporat una filtratge més complex explicat més avall. 

ID:4 ID:8 ID:7 ID:9 ID:1 

ID:5 ID:7 ID:11 
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Per cada vèrtex d’aquesta llista es calcula la seva probabilitat donades les 

coordenades respecte del centre de la ciutat (paràmetre de configuració de 

l’aplicació), i tal com mostra la formula. Aquesta distancia s’aplica la funció 

exponencial amb un altre paràmetre de configuració “f” per obtenir la 

probabilitat. 

probabilitat = exp(f*sqrt(pow(x1-x2,2)+pow(y1-y2,2))  

El resultat de la funció es una llista de tuples on cada tupla es compon de dos 

paràmetres: id del vèrtex i la probabilitat calculada. 

2. ordenació: En aquest pas la llista de tuples amb totes les probabilitats s’ordena 

de manera que en primer lloc queda el que té la probabilitat més alta i en últim 

lloc el que la té més petita. Per ordenar s’utilitza el mètode de la bombolla. 

  def __probabilityBubbleSort(self): 

    for passesLeft in range(len(self.node_list)-1, 0, -1): 

      for index in range(passesLeft): 

        if self.node_list[index][1] < self.node_list[index + 1][1]: 

          self.node_list[index], self.node_list[index + 1] = 

self.node_list[index + 1], self.node_list[index] 

3. acumulació:  En el aquest pas l’únic que s’ha fet és acumular les probabilitats 

ordenades de manera que quedin a la llista de probabilitats distribuïdes com 

una sèrie d’intervals. Per exemple la taula següent: 

Vèrtex Probabilitats 

ordenades 

Probabilitat 

acumulada 

Interval pel 

random 

ID 1 0.8 0.8 0 - 0.8 

ID 5 0.7 1.5 0.8 – 1.5 

ID 3 0.5 2 1.5 – 2 

ID 2 0.4 2.4 2 - 2.4 

ID 4 0.2 2.6 2.4 – 2.6 

Taula de probabilitats acumulada 

4. nombre aleatori: En aquesta ultima fase s’utilitza la llibreria random de Python 

per calcular un nombre entre 0 i la probabilitat acumulada més alta. En 

l’exemple de la taula anterior seria un random entre [0-2.6]. Si per exemple, 

sortís el valor 1.2 l’algoritme retornaria el vèrtex associat a la probabilitat [0.8-

1.5]. Si es dona el cas que el random retorna un valor exacte 1.5 l’algoritme 

sempre agafa el valor entre >=1.5 i <2, per tant, en aquest cas retornaria el 

vèrtex  3er. 

Un cop implementat això s’ha vist que la distribució de carrers resultant no era gaire 

regular perquè s’aglomeraven molts més carrers al centre de la ciutat i a les afores 
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quedaven els carrers sense bifurcacions. Per això, s’ha optat per afegir a la llista de 

vèrtex un filtratge abans del càlcul de probabilitats. 

El que fa aquest filtratge és, mitjançant un paràmetres anomenat “factor”, obtenir 

unes expansions més homogènies, és a dir assegurar que els carrers de la ciutat 

continguin més o menys bifurcacions cada 2 o 3 arestes. El codi utilitzat pel filtratge es 

pot veure en l’algoritme seguent. 

A=numero de vèrtex amb valència 2 

B=numero de vèrtex amb valència 3 + 2 * número de vèrtex amb valència 

4 

Si el paràmetre factor <= a/b llavors  

      filtre nodes de valència 1  

altrement  

      filtre nodes de valència 2 o 3 

 

5.1.3 Expansió segons la valència del node 

Un cop es sap quin és el vèrtex inicial per interpolar la pròxima expansió ja podem 

passar a calcular els termes trigonomètrics  (angle, longitud) del nou carrer per poder 

crear el nou vèrtex final. Per realitzar això l’algoritme es basa en la valència del vèrtex. 

Segons la valència inicial es poden donar els casos següents considerant que la valència 

màxima possible de un vèrtex és de 4: 

- Si el vèrtex inicial té valència 1 com es pot veure en la figura 40.  

 

Figura 40. Expansió d’un node amb valència 1. 

 

El que es fa és buscar els vèrtex que defineixen el carrer anterior al que volem expandir, 

un dels vèrtex és el vèrtex que ja tenim el inicial de l’expansió i l’altre s’ha de buscar en 

la estructura de dades de la ciutat. Un cop tenim les dades del carrer anterior es 
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calcula l’angle d’aquest carrer utilitzant trigonometria simple. La formula següent 

troba l’angle donats 2 punts (vx1,vy1), (vx2,vy2) respecte l’aresta inicial amb angle 0: 

angle = atan((vy1 - vy2) / (vx1 - vx2)) 

L’angle calculat d’aquesta formula serà l’angle d’interpolació del nou vèrtex. 

- Si el node té valència 2 llavors s’interpola el nou carrer en direcció perpendicular com 

es pot veure en la figura 41. 

 

Figura 41. Expansió d’un node amb valència 2. 

En aquest cas s’han de buscar les dades de 2 vèrtexs nous involucrats a més del vèrtex 

central que és el que s’utilitza per l’expansió. Un cop és tenen les dades dels 2 carrers 

utilitzant la formula anterior es calcula per separat l’angle de cada un dels carrers i es 

fa la seva mitjana. Llavors com que es pot donar que el nou carrer sigui perpendicular a 

un costat o a l’altre es calcula un numero random enter entre 0 i 1 per escollir si 

sumarem 180 graus al angle o no. 

- Si el node té valència 3 llavors s’interpola el nou carrer en la única direcció cardinal 

possible, com es pot veure en la figura 42. 

 

Figura 42. Expansió d’un node amb valència 3. 

En aquest cas tenim involucrats 3 carrers, el que es vol és continuar el carrer lliure en 

línea recta. Per realitzar això el més simple ha estat buscar en la llista de carrers quin 

d’aquets 3 vèrtex involucrats no es troba en una posició intermèdia del carrer, és a dir 

si es tracta d’un vèrtex d’inici o final del carrer és el vèrtex que busquem. A continuació 

només s’ha de calcular l’angle d’aquest carrer amb la mateixa formula que en els altres 

casos. 
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Un cop es té l’angle d’expansió s’aplica una petita variació de l’angle segons el 

paràmetre “angle_var” configurat en l’aplicació. El que es fa es calcular un numero 

random entre els valors anglecalculat – angle_var i anglecalculat + angle_var. 

Llavors el següent pas és calcular la longitud del nou carrer utilitzant un mètode molt 

semblant al anterior. Segons el paràmetre configurat “long_min” i “long_max” és 

calcula un numero random entre long_min i long_max. 

Ara que ja s’han calculat l’angle i la longitud final de l’expansió, s’interpolen les 

coordenades del nou vèrtex amb la funció trigonomètrica següent: 

    coord_x = length * cos(angle) + x 

    coord_y = length * (angle) + y 

 

5.1.4 Correcció i adaptació dels carrers a la ciutat actual 

En aquesta fase de l’expansió ja es saben les coordenades del nou carrer, i el que es vol 

fer és calcular les interseccions amb els carrers existents de la ciutat i reaprofitar 

vèrtexs antics. En resum realitzar totes les modificacions necessàries per adaptar 

l’expansió a la situació en la que es troba la ciutat.  

-El primer que es comprova es si el nou carrer interseca amb algun carrer antic de la 

ciutat, tal com mostra la figura 43. 

 

Figura 43. adaptació del nou vèrtex a la ciutat actual: intersecció. 

El càlcul d’interseccions és molt simple. El que s’ha fet és calcular si hi ha alguna 

intersecció amb tots els carrers de la ciutat un per un. Això és un mètode costos 

perquè, en ciutats molt grans, cada nova expansió comprovarà N interseccions on N és 

el numero de carrers de la ciutat actual. Per això s’ha afegit al càlcul de interseccions 

un mètode ràpid i eficient per descartar interseccions invalides. El mètode és el 

mostrat a la figura 44. 
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Figura 44. Descarta interseccions segons quadrant. 

Per tant com es pot veure en la figura el càlcul d’intersecció fa un estudi previ de la 

situació dividint l’espai en quadrants i si el segon segment no es troba en el quadrant 

central del primer segment la intersecció no es pot produir. Aquest proses es calcula 

utilitzant la formula següent donats els 4 punts (xa1,ya1) (xa2,ya2), (xb1,yb1) (xb2,yb2): 

max(xa1,xa2) < min (xb1,xb2) or  

min(xa1,xa2) > max(xb1,xb2) or  

max(ya1,ya2) < min(yb1,yb2) or  

min(ya1,ya2) > max(yb1,yb2) 

El següent pas es calcular l’equació de cada recta per poder trobar el punt 

d’intersecció. Això es fa amb la formula trigonomètrica que calcula l’equació de la 

recta que passa per 2 punts: 

[y-y1]/ [x-x1] = [y2-y1]/ [x2-x1] 

Un cop calculada l’equació de cada recta tenim un sistema de 2 equacions amb 2 

incògnites que s’ha de resoldre per trobar les coordenades x,y d’intersecció. 

Una vegada tenim les coordenades, s’ha de pensar que el punt d’intersecció calculat 

no és definitiu ja que no treballem amb rectes si no que treballem amb 2 segments de 

rectes. El que s’ha de fer és mirar si la intersecció calculada es troba dins de la regió 

central definida per la formula: 

x >= max(min(xa1,xa2),min(xb1,xb2)) and  

x <= min(max(xa1,xa2),max(xb1,xb2)) and  

y >= max(min(ya1,ya2),min(yb1,yb2)) and  

y <= min(max(ya1,ya2),max(yb1,yb2)) 
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La figura 45 mostra les regions a descartar mes clarament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Regió d’intersecció de 2 segments. 

El proses de càlcul d’interseccions es fa per tots els carrers de la ciutat amb el nou 

carrer expandit. En el cas de trobar intersecció el nou carrer s’escurçarà agafant les 

coordenades d’intersecció com a vèrtex final. Si es trobes més d’una intersecció es 

calcula quina està a menys distancia. 

- En el següent pas d’adaptació es tornen a calcular les interseccions, però aplicant un 

petit allargament tal com mostra la figura 46. 

 

Figura 46. adaptació del nou vèrtex a la ciutat actual: allargament. 

Aquest pas només s’executa si no s’ha trobat cap intersecció en el pas anterior. El que 

es fa és, segons un paràmetre configurat “allargament” es recalcula el vèrtex final de la 

expansió amb els mateixos paràmetres trigonomètrics anteriors (angle_final, 

longitud_final), però allargant ara la longitud_final 

 Longitud_final = Longitud_final + allargament 
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Un cop calculat el nou vèrtex final de l’expansió es tornen a buscar interseccions 

iterant per tots els carrers de la ciutat. En cas de trobar intersecció, el nou carrer tindrà 

un vèrtex final igual al punt d’intersecció. 

- Per últim la ultima comprovació d’adaptació és mirar si el vèrtex final de l’expansió 

està a menys de X unitats d’un vèrtex antic de la ciutat, tal com mostra la figura 47. 

 

Figura 47. adaptació del nou vèrtex a la ciutat actual: detecció de vèrtexs propers. 

S’utilitza un paràmetre de configuració “Snap” que informa del radi d’actuació per 

desviar el nou carrer a un vèrtex ja existent. Per comprovar si existeix un vèrtex de la 

ciutat a menys de una distancia es comprova per tots els vèrtexs de la ciutat 

(descartant el vèrtex inicial d’expansió) la formula següent: 

distancia_act = sqrt(pow(x1-x2,2)+pow(y1-y2,2)) 

si aquesta distancia calculada es menor al paràmetre Snap el nou vèrtex final passarà a 

ser el vèrtex antic que es troba aquesta distancia. En el cas de trobar més de un vèrtex 

proper, s’agafa el que està a menor distancia. 

 

5.1.5 Creació i incorporació del nou carrer en l’estructura de dades 

En la ultima fase de l’expansió es comproven possibles errors i per finalitzar s’afegeix el 

nou vèrtex en l’estructura de vèrtex i es modifica l’estructura de carrers segons els 

carrers implicats en la nova expansió. 

El primer que es fa en aquesta etapa és comprovar que el nou vèrtex no sigui el mateix 

que el de sortida a causa que en la etapa d’adaptació les interseccions i el snap podrien 

haver reaprofitat algun vèrtex antic que fos el mateix a l’inicial de l’expansió. 

Llavors el següent pas és comprovar si el vèrtex final de l’expansió és nou o en 

reutilitzem un d’antic. Si el vèrtex final no es reutilitza es crea un de nou i s’afegeix 

aquest en la llista de vèrtex. 

    if adapt['vèrtex_id'] == -1: 
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      newvertex_id = 

self.vertex_list.makeVertex(adapt['x'],adapt['y']) 

    else: 

      newvertex_id = adapt['vèrtex_id'] 

La següent comprovació és mirar si s’ha produït una intersecció en el moment de 

l’expansió. En cas afirmatiu es modifica el carrer antic que interseca dividint-lo en 2 

segments i posant entre aquets segments el nou vèrtex. Quan es modifica aquest 

carrer, les valències dels nodes implicats no varien al tractar-se de nodes entremitjos 

del carrer, i no es comprova que la valència dels nodes modificats sigui major a 4. 

Per últim recol·lecta informació de quin tipus d’expansió segons la valència es tractava 

i si no s’altera un node en posició inicial o final d’un carrer amb valència 4. Això es 

comprova perquè implicaria modificar un node de valència 4 per convertir-lo en un de 

valència 5, llavors es procedeix a crear el nou carrer en l’estructura, tal com mostra el 

codi següent. 

    if tipus_expansió == 1: 

      estat = self.getStreet(expantion['street_id']).insertVertex(0, 

newvertex_id, self.vertex_list) 

    elif tipus_expansió == 2:     

      new_street = Street() 

      estat = new_street.putVertex(vèrtex_id, self.vertex_list) 

      if estat == True: 

        estat2 = new_street.putVertex(newvertex_id, self.vertex_list) 

      if estat == True and estat2 == True: 

        self.putStreet(new_street) 

    elif tipus_expansió == 3: 

      estat = 

self.getStreet(expantion['street_id']).insertVertex(expantion['vertex_

stpos'] + 1, newvertex_id, self.vertex_list) 

- Si s’expandia un node amb valència 1 el que es fa es localitzar el carrer i el vèrtex i 

afegir-lo a la llista de vèrtex del carrer. 

- Si el vèrtex inicial era de valència 2 el que es fa és crear un nou carrer amb els vèrtex 

inicial i el nou. Ja que està un una orientació totalment diferent. 

- Si es tractava de un vèrtex de valència 3 es busca el carrer que s’ha continuat i 

s’afegeix el nou vèrtex al extrem que toca del carrer.  
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Si en algun dels passos de creació i modificació de l’estructura de dades es detecta 

error: valència major a 4 o el vèrtex és el mateix que el inicial, és procedeix a desfer 

tots els canvis fets fins el moment:  primer s’esborra el nou vèrtex de la llista de vèrtex 

de la ciutat, llavors es deixa l’estructura de carrers antics i nous com estava i es dona 

l’expansió com a dolenta. 

if estat == False: 

#desfa el carrer modificat per la intersecció 

      if adapt['vèrtex_stpos'] != -1 and adapt['street_id'] != -1:           

          estat3 = 

self.getStreet(adapt['street_id']).removeVertex(adapt['vertex_stpos'] 

+ 1)       

      return False 
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5.2 Integració amb l’UrbanEngine 

Arribats aquest punt ja tenim un sistema d’expansió de carrer que funciona sobre una 

estructura de ciutats programada en Python i el que es vol és utilitzar el Houdini per 

visualitzar i facilitar el seu estudi. Per això s’aprofitarà una eina pel modelat d’edificis 

en Houdini l’UrbanEngine.  

Abans de posar-se a integrar l’UrbanEngine s’ha realitzat un estudi previ del 

funcionament i les classes. Un cop fet això s’ha vist que l’UrbanEngine estava 

estructurat en una sèrie de mòduls cada un d’ells destinat a la construcció de parts 

concretes de la ciutat, des de la més genèrica a la més detallada: Avingudes, carrers 

secundaris, blocs, parcel·les i edificis. 

Per integrar el codi d’expansió dins de l’UrbanEngine el primer que s’ha fet és extreure 

una estructura de blocs d’edificis de la ciutat expandida. 

 

5.2.1 Abstracció de blocs d’edificis 

Per poder integrar el algoritme d’expansió en l’urbanEngines’ha hagut de crear un nou 

mòdul roads en la fase de construcció dels carrers. Aquest mòdul està connectat al 

següent mòdul que s’encarrega de la construcció dels blocs d’edificis. Per això, és 

necessari extreure la llista de blocs d’edificis de la ciutat. Llavors, s’ha convertit la llista 

de blocs a l’estructura amb la que treballa l’UrbaEngine, formada per nodes Houdini de 

tipus geometria, i per finalitzar cridar el mòdul següent passant-li la llista de blocs.  

L’algoritme d’abstracció de blocs ja s’ha comentat en l’apartat 2.2.6 “Abstracció de 

parcel·les o lots d’edificis de la ciutat actual” amb força detall, el mecanisme parteix de 

que es coneix la llista d’arestes de tota la ciutat. El que es vol és duplicar aquesta llista 

d’arestes però en direccions contraries d’aquesta manera convertim el graf en un graf 

dirigit de doble direcció, per exemple si tenim la llista d’arestes: 

[((x1,y1),(x2,y2)),…]  

Per duplicar-la i afegir-la a la llista en sentit contrari es tindria que fer el següent: 

[((x1,y1),(x2,y2)), ((x2,y2),(x1,y1)),…] 

Un cop tenim la llista d’arestes duplicada s’agafa qualsevol aresta per exemple la 

primera i es busca d’entre totes les arestes contigües la que té l’angle més petit, així es 

continua iterant fins poder tancar un bloc d’edificis. El esquema de la figura 48 

representa com quedaria el final del proses: 
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Figura 48. Procediment per la detecció dels blocs d’edificis. 

L’únic inconvenient d’aquest algoritme és que queda un bloc exterior que engloba tota 

la ciutat i per l’abstracció dels blocs no ens interessa, l’únic que s’ha de fer és detectar 

quin és el bloc més llarg i complex i esborrar-lo de la llista de blocs. 

 

5.2.2 Passar la llista de blocs a una estructura Houdini 

En aquesta part ja podem extreure de la ciutat la llista de blocs d’edificis. Ara el 

següent pas és passar aquesta estructura de blocs a nodes Houdini del tipus 

“geometria” que és la estructura que utilitzarà el següent mòdul de l’UrbanEngine. 

Per poder passar aquesta estructura, el primer pas a estat crear el node Houdini de 

tipus “geo” tal com mostra el codi. 

container = hou.node("/obj").createNode("geo") 

for n in container.children():  

n.destroy() 

El següent pas a estat processar la llista de blocs 2D a una 3D l’únic que s’ha fet és 

projectar-la sobre un pla posant les seves coordenades Y totes a 0. 

A continuació s’ha utilitzat un mètode que aparti de una llista de vèrtex i arestes que 

conformen l’estructura de blocs d’edificis de la ciutat, amplia el node Houdini “geo” 

amb totes les dades dels blocs. 

def createGeometry(geoContainer, points, edges="", closed=False): 

   geo = geoContainer.createNode("add") 

   null = geoContainer.createNode("null", "HOM_Geo") 

   geo.parm("points").set(len(points)) 

   geo.parm("prims").set(len(edges))  
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   for ptnum in range(len(points)): 

      usept = "usept" + str(ptnum) 

      pt = "pt"+str(ptnum) 

      geo.parm(usept).set(1) 

      geo.parm(pt+"x").set(points[ptnum][0]) 

      geo.parm(pt+"y").set(points[ptnum][1]) 

      geo.parm(pt+"z").set(points[ptnum][2])       

   for edge in range(len(edges)): 

      pr = "prim" + str(edge) 

      geo.parm(pr).set(" ".join([str(x) for x in edges[edge]])) 

      if closed: 

         pr_closed = "closed"+str(edge) 

         geo.parm(pr_closed).set(1) 

   null.setFirstInput(geo) 

   null.setHardLocked(1) 

   geo.destroy() 

   return null 

Per últim, un cop creada l’estructura de nodes Houdini que conformen les 

coordenades dels blocs d’edificis, s’ha afegit un node fill a l’estructura de nodes 

Houdini que el que fa és reduir el radi dels blocs mínimament per tenir l’espai d’un 

carrer de separació entre els blocs. Per fer això s’ha utilitzat un node Houdini de tipus 

“polyextrude” amb uns paràmetres “lsx” i “lsy” de 0.8 tal com mostra el codi. 

 poli = container.createNode('polyextrude') 

 poli.setName('blockInitialResize') 

 poli.setFirstInput(geometry) 

 poli.parm('lsx').set(0.8) 

 poli.parm('lsy').set(0.8) 

 poli.parm('outputside').set(0) 

 

 poli.setDisplayFlag(1) 
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5.2.3 Creació d’un nou UrbanEngine Factory 

El següent pas és crear un nou mòdul per l’UrbanEngine, perquè agafi l’estructura de 

blocs d’edificis processada i la passi al següent mòdul de blocs del UrbanEngine. I així 

deixar la tasca de construcció dels edificis al UrbanEngine. Per això el codi seguent 

mostra com es crea un nou mòdul de carrers a l’UrbanEngine. 

Class uE4DCitiesMajorRoads(urbanEngineNode): 

 def getNodeName(self): 

  return 'uE4DCitiesMajorRoads' 

 

 def __init__(self, blocs): 

  urbanEngineNode.__init__(self, False) 

  self.blocks = blocs 

 

 def construct(self): 

  self.first = houStreets.blocks(self.geo, self.blocks) 

  self.last = self.first 

Com es pot veure per definir un nou mòdul s’ha de crear una classe que hereti de 

urbanEngineNode i redefinir uns mètodes. El mètode més important dels quals es 

construct que és el mètode on es transforma la estructura de blocs a la estructura de 

nodes Houdini. 

Ara que ja es té el nou mòdul de carrers s’inicialitza la classe que defineix una Factoria 

de mòduls Houdini i l’associa a una etapa de la construcció de la ciutat, només s’ha de 

reemplaçar el mòdul de carrer pel nou mòdul tal com indica el codi. 

Class uE4DCitiesNodeFactory: 

 def __init__(self, blocs): 

  self.__createContainer() 

  self.blocks = blocs 

 def getContainer(self): 

  return self.geo 

 def __createContainer(self): 

  self.geo = hou.node('/obj').createNode('geo') 

  controlVariables.geo = self.geo 
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  #delete the file node 

  for n in self.geo.children(): 

   n.destroy() 

 def createNode(self,nodeName): 

  if (nodeName == 'majorRoads'):  

   outputNode = uE4DCitiesMajorRoads(self.blocks) 

  elif (nodeName == 'minorRoads'):  

   outputNode = DicedMinorRoads() 

  elif (nodeName == 'blocs'):  

   outputNode = Blocks() 

  elif (nodeName == 'lots'): 

   outputNode = Lots() 

  elif (nodeName == 'buildings'): 

   outputNode = Buildings() 

  elif (nodeName == 'finalAppearance'):  

   outputNode = FinalAppearance() 

  elif (nodeName == 'floor'):  

   outputNode = Floor() 

  elif (nodeName == 'filter'):  

   outputNode = ConstructionFilter() 

  elif (nodeName == 'stats'): 

   outputNode = Stats() 

  outputNode.setContainer(self.geo) 

  outputNode.construct() 

  return outputNode 

 def finishConstruction(self): 

  self.geo.setDisplayFlag(True) 

  for n in self.geo.children(): 

   n.moveToGoodPosition()    

  for n in hou.node('/obj').children(): 
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   n.moveToGoodPosition() 

Es pot veure com el mòdul que hem creat s’utilitzarà en la etapa de majorRoads, però 

realment s’utilitzarà en les 2 etapes de carrers majorRoads  i minorRoads ja que el 

mòdul que es crea en la etapa de minorRoads DicedMinorRoads() crea un node fill a la 

estructura de nodes Houdini del tipus ‘null’ que és com si no executes cap processat en 

aquesta etapa. 

Per últim s’inicialitza la classe principal de l’UrbanEngine anomenada “Networks” i es 

crida el mètode “createGeometry “ passant com ha paràmetre la classe Factoria 

“uE4DCitiesNodeFactory”. 

llista_illes = city.getIlles() 

uE = uE4DCitiesNodeFactory(llista_illes) 

network.createGeometry(uE) 

Aquest codi engegar l’UrbanEngine I fa que construeixi els edificis segons la mida dels 

blocs dintre de l’entorn 3D Houdini. 

 

5.2.4 Fitxer de configure de l’UrbanEngine XMLShape 

Com s’ha comentat anteriorment en l’apartat 2.3.3 “Fitxer de configuració XMLShape”. 

L’UrbanEngine utilitza una estructura XML peculiar anomenada XMLShape per 

configurar els paràmetres de construcció i la relació de regles entre els mòduls 

antecessors i successors. 

La figura 49 mostra un diagrama amb la relació de tags que utilitza el XMLShape  de 

l’UrbanEngine 
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Figura 49. Diagrama de relació entre els tagsXML d’un fitxer XMLShape. 

Els tags que s’ha d’especificar són els següents: <XMLshape>, <header>, <rule>, 

<predecessor>, <successor>, <action>, <param>, <product>. 

 <XMLshape> és el tag contenidor de tots els objectes. Serveix per a marcar 

l’inici i el final del fitxer XML, com també per identificar el tipus de fitxer que és. 

 <header> serveix per definir el tipus de projecte que estem definint. En el cas 

d’aquest projecte, sempre serà "XMLShape:4DCitiesNetwork". 

 <rule> defineix cadascuna de les regles del fitxer. Totes les regles estan 

identificades i són executades de manera seqüencial. 

 <predecessor> és el tag que representa l’objecte al qual es vol aplicar l’acció 

descrita dins la regla. A part de la primera regla, que no s’aplica sobre cap 

objecte, ja que es crea geometria de nou, totes les altres s’han d’aplicar a un 

objecte predecessor determinat. Això es així degut al sistema que utilitza el 

houdini pel modelat 3D a nivell modular i aplicant operacions entre nodes pare 

i fills. 
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 <successor> empaqueta totes les accions i paràmetres que es faran servir per a 

aplicar l’acció sobre el predecessor. Aquesta regla aplica les operacions sobre la 

estructura de nodes Houdini que en el cas concret d’aquest projecte vindria a 

ser la sortida del mòdul de carrers. 

 <action> és l’acció que s’ha d’aplicar sobre el predecessor. Segons el tipus 

d’acció descrit, s’executarà un mètode o un altre. El nombre de paràmetres que 

conté l’acció ve definit per l’atribut parms. Es pot aplicar més d’una action 

sobre un mateix predecessor al definir-les totes dins d’un únic successor. 

 <param> dintre d’aquest tag es defineixen el paràmetre de la operació 

(<action>) que es vol aplicar al predecessor. Poden ser mides, coordenades, 

definicions de tipus, etc. 

 <product> és el resultat d’aplicar l’acció a sobre el predecessor. Representa 

l’objecte resultant de les transformacions fetes per l’acció. 

El fitxer de configuració XMLShape utilitzat per configurar l’UrbanEngine un cop 

integrat el nou mòdul per l’expansió de carrers es el mostrat a continuació. 

<XMLShape> 

 <header type="XMLShape:4DCitiesNetwork" /> 

 <rule id="2"> 

  <predecessor name="ground" /> 

  <successor> 

   <action name="landUse" params="1"> 

    <param name="waterMap" value="None" /> 

    <product name="streets" /> 

   </action> 

  </successor> 

 </rule> 

 <rule id="3"> 

  <predecessor name="streets" /> 

  <successor> 

      <action name="divideStreets" params="5"> 

    <param name="useFixedMajorRoadsAreaAvg" 

value="13.1929121017" /> 

    <param name="useFixedMinorRoadsAreaAvg" 

value="13.1929111481" /> 

    <product name="block" />    

      </action> 
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  </successor> 

 </rule> 

 <rule id="4"> 

  <predecessor name="block" /> 

  <successor> 

      <action name="makeLots" params="1"> 

    <param name="minimumPercentualSize" 

value="0.25" /> 

    <param name="useFixedBlockPerimeterAvg" 

value="21.324338913" /> 

          <param name="width" value="0.31" /> 

       

    <product name="lot" />    

      </action> 

  </successor> 

 </rule> 

 <rule id="5"> 

  <predecessor name="lot" /> 

  <successor> 

   <action name="createBuildings" params="1"> 

    <param name="texturePath" value="Textures/" /> 

    <param name="needsReverse" value="No" /> 

    <param name="buildingScale" value="80" /> 

     

    <product name="building" /> 

   </action> 

  </successor> 

 </rule> 

</XMLShape> 

Com es pot veure el que hi ha dins la regla 3 es el que fa referència a la sortida del 

mòdul de carrers que és el mòdul integrat en l’UrbanEngine pel desenvolupament 

d’aquest projecte. 

En aquesta regla es defineix l’acció que es realitzarà sobre els blocs d’edificis que hem 

entrat en aquest mòdul i en concret es configuren els paràmetres: 
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- useFixedMajorRoadsAreaAvg, useFixedMinorRoadsAreaAvg: Aquest paràmetre 

s’utilitza per fixar el càlcul de l’àrea mitjana d’entre tots els blocs de la ciutat. 

L’UrbanEngine utilitza aquesta mitjana per més tard en un altre mòdul per esborrar els 

blocs de mida reduïda en relació aquesta mitjana,. El problema està en que en aquest 

projecte la ciutat és dinàmica perquè va creixent en el temps i per tant la mitjana 

d’aquesta area canviarà i s’eliminaran blocs que abans existien. Aquest paràmetre 

corregeix aquest problema fixant una mitjana de bloc constant durant tota l’execució.  

La regla 4 tracta la manera en que es dividiran els blocs en parcel·les per la posterior 

construcció dels edificis, el projecte també ha tocat algun d’aquest paràmetres per 

millorar la presentació dels edificis. 

- minimumPercentualSize: Aquest paràmetre s’utilitza per esborrar els blocs mes 

petits en relació a la mitjana d’àrea. Utilitza una mesura entre 0 i 1 configurant un tant 

per cent. 

- useFixedBlockPerimeterAvg : aquest paràmetre configura l’espai interior en cada 

bloc d’edificis deixant així un pati interior en el bloc d’edificis. 
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5.3 Interfície Gràfica d’usuari (GUI) 

Houdini no permet crear i personalitzat finestres gràfiques per poder configurar les 

aplicacions Python programades com en aquest cas l’expansió de carrers. Per 

desenvolupar una interfície gràfica en Houdini s’ha d’aprofitar el binding amb el 

llenguatge de programació Python i desenvolupar una interfície gràfica independent 

de Houdini com per exemple: wxPython. La llibreria wxPython és molt versàtil i permet 

moltes opcions. A més, gracies a l’aplicació wxGlade s’ha pogut facilitar les tasques de 

creació d’elements com els botons, textBox, títols... i la seva col·locació dins els panells 

o widget. 

 

5.3.1 Esquelet de la GUI utilitzant wxGlade 

L’aplicació xwGlade és molt fàcil d’utilitzar tal com mostra la figura 50. Els bottons 

s’arrastren i es col·loquen en la seva posició de manera molt simple. 

 

Figura 50. Creació d’una GUI amb wxGlade. 

El que no permet aquesta eina és la programació directa des del mateix programa. 

Com la programació associada als events o buttons. Per això s’ha utilitzat aquesta 

aplicació per definir el que serà l’esquelet de la interfície gràfica de control: els 

elements, la seva col·locació i organització, etc. L’especte final és el mostrat a la figura 

51. 
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Figura 51. Interfície gràfica del projecte. 

Com es pot veure la interfícies de control es compon de les parts: Formulari de 

configuració amb tots els paràmetres de l’expansió, boto aplicar, botons de guardar i 

carregar configuració XML, boto per expandir la ciutat, boto per edificar la ciutat i un 

boto per resetejar la ciutat. 

-Formulari de configuració amb tots els paràmetres de l’expansió, són els mateixos 

paràmetres vistos en la secció 2.2.1 “Configuració dels paràmetres inicials i de la ciutat 

inicial”: 

 Ciutat inicial: Estructura d’Avingudes, carrerons, nodes menors i nodes majors 

de la ciutat per defecte. 

 city_center: Punt que marca el centre de la ciutat. Es parlarà de la influencia 

d’aquest paràmetre més tard en l’apartat d’escollir el node d’expansió. 

 f: Concentració respecte el centre. Utilitzat a l’hora d'escollir el node de sortida 

de l’expansió, com més petit és aquest paràmetre els nous carrers estan menys 

aglomerats respecte el centre de la ciutat. 



86 
 

 factor: Aquest paràmetre defineix la relació entre els nodes de valència 2 

respectes els nodes de valència 4, aquest paràmetre s’ utilitza quan s'escull el 

node de sortida de l’expansió i provoca que la ciutat tingui carrers més amples 

sense aglomeraments de interseccions o nodes de valència 4. 

 Variació de l’angle : Un cop determinada la direcció d’expansió del nou carrer 

aquest paràmetre afegeix una petita variació en aquest angle. Aquest 

paràmetre ve donat en graus, ex: per una variació de 30 graus l’angle 

d’expansió es veuria afectat un màxim de -30 +30 graus. 

 Longitud mínima : Aquest paràmetre dona la longitud mínima que tindran els 

nous carrers expandits. 

 Longitud màxima : Paràmetre que dona la longitud màxima dels nous carrers. 

 Allargament: Aquest paràmetre s’utilitza en la etapa d’adaptació del nou carrer 

en la ciutat actual i s’utilitza per trobar interseccions entre carrers i no deixar 

carrers tallats si poden arribar a intersecar amb un altre. Aquest paràmetre en 

cas de que el nou carrer no intersequi amb cap carrer existent aplica una 

extensió de X unitat al carrer per torna a calcular les interseccions. 

 Snap: Aquest paràmetre s’utilitza en la etapa d’adaptació del nou carrer en la 

ciutat actual i s’utilitza per a reutilitzar nodes ja existents. Aquest paràmetre en 

el cas que el nou node estigui a X unitats pròxim a un node existent el nou 

carrer tindrà com a destí aquest node. 

Llavors altres element que no formen part del formulari com els element d’interacció 

directa:  botons, noves finestres per carregar i guardar configuracions: 

 boto aplicar: aquest boto aplica els canvis del formulari de configuració. Si s’ha 

canviat algun paràmetre de configuració no s’utilitzen a en la pròxima expansió 

a menys que es premi el boto. 

 botons de guardar i carregar configuració XML: Aquests botons obren una 

nova finestra per seleccionar o entrar un fitxer XML d’un arbre de directoris i 

actualitzar o exportar el formulari de paràmetres de configuració segons el 

fitxer XML. Desprès d’actualitzar cal prémer el boto aplicar per produir els 

canvis en la pròxima expansió. 

 boto per expandir la ciutat: Aquest boto edifica dintre de houdini l’estructura 

de carrers resultat d’expandir la ciutat actual. El numero d’expansió per 

execució es configura en el camp “expantions for year”. 

 boto per edificar la ciutat: boto que fa ús de l’urbanEngine per construir els 

edificis de la ciutat segons l’estructura de blocs. 

 boto per resetejar la ciutat: aquest boto deixa la ciutat tal com es trobava en la 

situació inicial. 

 

5.3.2 Programació de la GUI. 
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Un cop definit l’esquelet amb wxGlade s’ha hagut de lligar a cada event la seva funció 

utilitzant el codi següent:  

self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnApply, self.apply_button ) 

En l’exemple anterior quan es produeixi un evt_button del boto apply_button es 

cridarà la funció OnApply(). 

La Interfície de control apart de fer ús de les llibreries wxPython (widgets, objectes, 

frame, panel, funcions associades, …) també inicialitza els elements necessaris per 

produir l’expansió com:  

1 Creació de la classe City: aquesta classe és la classe principal per realitzar expansions. 

Aparti d’ella es poden obtenir la llista de carrers i blocs d’edificis. 

2 Inicialització dels paràmetres i carga dels camps corresponent:  S’han configurat els 

paràmetres d’expansió utilitzant la ruta configurada a un fitxer XML que carrega els 

valors per defecte. Llavors, s’han carregat els valors dels paràmetres als camps 

corresponent de la interfície de control. 

3 Mostrar en Houdini la ciutat actual: al carregar l’aplicació es volia tenir dibuixada 

l’estructura de carrers inicial en Houdini, com mostra la figura 52. Per això s’ha definit 

la funció “showCity” encarregada de mostrar els carrers de la ciutat en Houdini. 

Aquesta funció també s’utilitza desprès de produir-se una nova expansió. 
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Figura 52. Visualització de la ciutat inicial en Houdini al carregar l’aplicació. 

La funció showCities transforma l’estructura de carrers de la ciutat en nodes Houdini 

sense fer ús de l’UrbanEngine i així poder visualitzar els carrers de forma simple sense 

edificar. El codi següent mostra la funció.  

def showCity(city): 

 if (hou.node('obj/geo1')): 

  hou.node('obj/geo1').destroy() 

 container = hou.node("/obj").createNode("geo") 

 carrers = city.getCarrers() 

 houStreets.streets(container, carrers) 

La funció houStreets.streets(container, carrers) utilitza la funció 

createGeometry(geoContainer, points, edges="", closed=False) utilitzada també a 

l’hora de transformar els blocs d’edificis en nodes Houdini pel UrbanEngine per això es 

troba dins del import houStreets que es on es troba aquest mètode. 

Mètodes associats a un event són les següents: 

- onApply: Mètode que agafa els valor de tots els textbox de la GUI i actualitza el 

paràmetres utilitzant la classe city. 

    def OnApply(self,event): 

        long_min = self.long_min.GetValue()   

        long_max = self.long_max.GetValue()  

        if long_min > long_max: 

            dlg = wx.MessageDialog(self,  'Minimun lenght coldn\'t be 

higher than maximum!',  'Alert', wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)  

            dlg.ShowModal()  

            dlg.Destroy()  

        else: 

            self.config['carrer_principal'] = 

eval(self.carrer_principal.GetValue()) 

            self.config['f'] = self.f.GetValue() 

            self.config['num_expansions'] = 

self.num_expancions.GetValue() 

            self.config['angle_var'] = self.angle_var.GetValue()  
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            self.config['long_min'] = long_min   

            self.config['long_max'] = long_max    

            self.config['allargament'] = self.allargament.GetValue()    

            self.config['shappingmin'] = self.shappingmin.GetValue()   

            self.config['factor'] = self.factor.GetValue()  

            self.config['city_center_x'], self.config['city_center_y'] 

= self.city_center_x.GetValue(), self.city_center_y.GetValue()  

            self.city.updateParameters(self.config['city_center_x'], 

self.config['city_center_y'], self.config['f'], self.config['factor'], 

self.config['angle_var'], self.config['long_min'], 

self.config['long_max'], self.config['allargament'], 

self.config['shappingmin']) 

- onStreetExpantion: Aquest mètode utilitza la classe city per produir tantes 

expansions de la ciutat actual com estiguin configurades pel paràmetre 

“num_expansions” i llavors crida la funció showCity per visualitzar el resultat en 

Houdini. En la figura 53 es pot veure el resultat de l’expansió de carrers en Houdini. 

 

Figura 53. Expansió de carrers visualitzada en Houdini. 

El codi següent mostra el mètode que s’executa al prémer el boto “expand city” 

    def OnStreetExpantion(self, event): 

      result = self.city.makeExpation(self.config['num_expansions']) 
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      if result == False: 

          print 'Error en l\'expansió' 

      carrers = self.city.getCarrers() 

      showCity(self.city) 

- OnBuiding: Obté la llista de blocs de la ciutat i crea una nova classe UrbanEngine 

“uE4DCitiesNodeFactory” per edificar la ciutat. En la figura 54 es pot veure com 

premen en l’opció “Build” de la GUI s’edifica la ciutat en Houdini. 

 

Figura 54. Edificació de la ciutat visualitzada en Houdini. 

El codi de la funció es el següent: 

    def OnBuiding(self, event):       

        llista_illes = self.city.getIlles() 

 if (hou.node('obj/geo1')): 

  hou.node('obj/geo1').destroy() 

 uE = uE4DCitiesNodeFactory(llista_illes) 

 network.createGeometry(uE) 

- OnReset: Torna la ciutat a la seva situació inicial. 

    def OnReset(self, event): 
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        self.city = streets.City(self.config['city_center_x'], 

self.config['city_center_y'], self.config['f'], self.config['factor'], 

self.config['angle_var'], self.config['long_min'],                                 

self.config['long_max'],self.config['allargament'], 

self.config['shappingmin'])         

self.city.createInitialCity(self.config['carrer_principal'])  

showCity(self.city) 

- OnLoadConfig, OnSaveConfig: Aquests mètodes despleguen un “wx.FileDialog” per 

obrir una nova finestra on localitzar un fitxer de configuració XML. i Desprès utilitzar el 

parser XML per transformar el XML en un dictionary Python que conte els 11 

paràmetres de configuració. En la figura 55 es pot veure el FileDialog que localitzar la 

ruta al fitxer de configuració XML. 

 

Figura 55. Cerca del fitxer de configuració XML. 

El codi del mètode és el mostrat a continuació: 

    def OnLoadConfig(self,event): 

        wildcard = "XML file (*.xml)|*.xml|All files 

(*.*)|*.*"defaultDir=os.getcwd() 

        dlg = wx.FileDialog(self, message="Choose a 

file",defaultDir=defaultDir, defaultFile="",wildcard=wildcard, 

style=wx.OPEN | wx.CHANGE_DIR) 
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        if dlg.ShowModal() == wx.ID_OK: 

             This returns a Python list of files that were selected. 

            paths = dlg.GetPaths() 

            path = paths[0] 

            self.config = self.XMLparser.getConfigFromXMLFile(path) 

            self.f.SetValue(self.config['f']) 

            self.angle_var.SetValue(self.config['angle_var'])  

            self.long_min.SetValue(self.config['long_min']) 

            self.long_max.SetValue(self.config['long_max']) 

            self.allargament.SetValue(self.config['allargament']) 

            self.shappingmin.SetValue(self.config['shappingmin']) 

            self.factor.SetValue(self.config['factor']) 

            self.city_center_x.SetValue(self.config['city_center_x']) 

           self.city_center_y.SetValue(self.config['city_center_y']) 

           self.num_expancions.SetValue(self.config['num_expansions']) 

           

self.carrer_principal.SetValue(str(self.config['carrer_principal'])) 

        dlg.Destroy() 

Com es pot veure en el codi anterior s’utilitza el mètode getConfigFromXMLFile(path) 

de la classe XMLparser per parsejar el fitxer XML. 

 

5.3.3 Fitxer XML per exportar/importar configuracions 

Per tal de poder exportar i importar els 11 paràmetres de configuració per l’aplicació 

de l’estudi d’expansió de carrers s’ha implementat una classe parser 

XML4DCitiesParser molt senzilla que utilitza la llibreria Python xml.dom.minidom per 

transformar un XML en una estructura d’arbre DOM. El codi següent mostra el 

funcionament del mètode. 

    def getConfigFromXMLFile(self, File): 

        try: 

            doc = xml.dom.minidom.parse(File) 
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        except IOError, e: 

            #si no troba cap xml a la ruta File retorna la 

configuració per defecte 

            return {'carrer_principal':[[(-10,0),(-

5,0),(0,0),(5,0),(10,0)]], 

                    'city_center_x':3, 

'city_center_y':3,'f':0.6,'factor':0.4, 

                    'num_expansions':10,'long_min':4, 'long_max':8, 

                    'angle_var':5,'allargament':3, 'shappingmin':2} 

         

        carrer_principal = 

eval(self.getText((doc.getElementsByTagName("carrer_principal")[0]).ch

ildNodes)) 

        city_center_x = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("city_center_x")[0]).childN

odes)) 

        city_center_y = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("city_center_y")[0]).childN

odes)) 

        f = 

float(self.getText((doc.getElementsByTagName("f")[0]).childNodes)) 

        factor = 

float(self.getText((doc.getElementsByTagName("factor")[0]).childNodes)

) 

        num_expansions = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("num_expancions")[0]).child

Nodes)) 

        long_min = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("long_min")[0]).childNodes)

) 

        long_max = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("long_max")[0]).childNodes)

) 

        angle_var = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("angle_var")[0]).childNodes

)) 

        allargament = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("allargament")[0]).childNod

es)) 
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        shappingmin = 

int(self.getText((doc.getElementsByTagName("shappingmin")[0]).childNod

es)) 

        return 

{'carrer_principal':carrer_principal,'city_center_x':city_center_x, 

                'city_center_y':city_center_y,'f':f,'factor':factor, 

                'num_expansions':num_expansions,'long_min':long_min, 

                

'long_max':long_max,'angle_var':angle_var,'allargament':allargament, 

                'shappingmin':shappingmin} 

La classe XML4DCitiesParser també conte el mètode ”putConfigToXMLFile” i l’únic que 

fa és imprimir el fitxer XML i guardar-lo en el directori demanat. 
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6 RESULTATS 

Dins d’aquest capítol es mostren els resultats obtinguts del projecte. Els resultats estan 

visualitzats directament des de l’àrea de treball de Houdini, sense ser renderitzats pels 

motors del programa ja que s’ha treballat amb la versió Apprentice de Houdini. Una 

versió molt completa però mostra baners en els renders finals. 

6.1 Seqüencia d’imatges 

A continuació es mostrarà una seqüència d’imatges resultat de l’expansió d’un ciutat 

inicial formada per 2 carrers. És a dir es crearà la ciutat casi des de zero. Les imatges de 

l’esquerra són els resultats de l’expansió i les imatges de la dreta són la construcció 

dels edificis de la ciutat. 

 

Figura 56. Paràmetres de configuració. 

Els paràmetres d’expansió configurats són els vistos en la figura 56, té un “expantions 

per year” de 10, aquest paràmetre es refereix al nombre d’expansions per iteració per 

tant entre cada imatge de la seqüencia hi ha una diferencia de 10 expansions. 
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Figura 56. Ciutat inicial 

La ciutat inicial utilitzada en aquest exemple no té cap bloc d’edificis o illa definit per 

tant no generaria cap edifici. 

  

Figura 57. Ciutat primera iteració. 

La figura 57 mostra la primera iteració de la ciutat inicial amb unes 10 expancions 

incorporades. 

  

Figura 58. Ciutat segona iteració. 

La figura 58 mostra la segona iteració de la ciutat inicial amb unes 10 expancions 

incorporades. 
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Figura 59. Ciutat tercera iteració. 

  

Figura 60. Ciutat quarta iteració. 

  

Figura 61. Ciutat quinta iteració. 

  

Figura 62. Ciutat sexta iteració. 
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Figura 63. Ciutat sèptima iteració. 

  

Figura 64. Ciutat vuitena iteració. 

 

  

Figura 65. Ciutat novena iteració. 

  

Figura 66. Ciutat dècima iteració. 
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Figura 67. Ciutat ultima iteració. 

6.2 Resultats de ciutat segons els parametres 

Exemple amb detall d’una ciutat mes grossa utilitzant els paràmetres següents: 

 

Figura 68. Paràmetres de configuració. 

Aquest cop s’han configurat els parametres per l’expanció una mica diferents a 

l’exemple anterior. El nombre d’expansions per iteració aquest cop és de 50 per 

iteració, la longitud dels nous segments d’expansió és més grans i hi ha més variació en 

l’angle de sortida. Per tant sortira una ciutat amb blocs més grans però més variats. 
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Figura 69. Ciutat amb 15 iteracions. 

 

Figura 70. Ciutat amb 15 iteracions edificada. 
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Figura 71. Ciutat amb 15 iteracions edificada perspectiva 2. 
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7 CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 

En aquest últim capítol es valora si s’han complert els objectius proposats a l’inici del 

projecte. I per finalitzar la memòria, es comenten les tasques pendents i aspectes que 

es podrien millorar en un futur. 

 

7.1 Conclusions 

Es podria dir que s’han complert amb èxit tant les motivacions com els objectius amb 

que es va iniciar el projecte. 

A continuació s’analitzen els objectius inicials del projecte per veure si s’han complert, 

també es comenten mancances o millores afegides en aquest: 

1. Disseny i implementació d’una aplicació per l’estudi en l’expansió de carrers 

d’una ciutat al llarg del temps. 

Aquest objectiu s’ha complert correctament. En un principi, el camí a seguir era 

el marcat per l’article “interactive Geometric Simulation of 4D Cities”. S’ha 

aconseguit un sistema d’expansió d’edificis molt similar al de l’article i amb 

resultats força realistics i parametritzables. Tot i que potser es podrien haver 

comparat resultats amb els de l’evolució d’una ciutat real i extreure una llista 

de paràmetres de configuració segons el tipus de ciutat. 

En quan a la implementació del codi s’han donat més problemes dels previstos 

inicialment. Però al final s’ha pogut fer de forma eficient i precisa. 

2. Integració del sistema d’expansió de carrers dins l’urbanEngine. 

La integració del sistema dins de l’UrbanEngine ha resultat un èxit gracies a la 

col·laboració del tutor del projecte. La implementació d’un nou mòdul no ha 

resultat gaire complicat un cop senten l’estructura que utilitza l’UrbanEngine. 

Encara que s’han produït alguns problemes a l’edificar sobre una ciutat 

dinàmica en el temps, fet que l’UrbanEngine no està pensat per això. 

3. Disseny i programació d’una GUI (Interfície gràfica d’usuari) per supervisar el 

sistema. 

Aquest objectiu s’ha complert i s’ha millorat. En l’objectiu inicial es volia 

construir una GUI per supervisar el sistema d’expansions i edificacions d’una 

ciutat i mostrar els resultats 3D en Houdini. Però a més d’això s’ha incorporat a 

la GUI un sistema per guardar i carregar configuracions i un boto per torna la 

ciutat a la situació inicial. 
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7.2 Treball Futur 

A partir del treball fet en aquest projecte es podrien implementar un gran nombre de 

millores i ampliacions. 

- Es podria afegir en el sistema d’expansions l’ús de mapes de relleu. En concret 

millorar la fase d’adaptació on es comproven les interseccions i snappings, 

afegint una detecció d’impediments com: muntanyes, rius, etc. Fent ús de 

mapes de relleu. 

- Incorporar simulacions de tràfic i millorar el sistema d’expansions en relació als 

resultats extrets de la simulació de tràfic. 

- A partir del projecte OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) es podrien 

generar mapes i incorporar-los en l’aplicació per posteriorment fer el seu estudi 

d’expansions al llarg del temps. 

- També seria interessant poder generar proceduralment elements que poblin 

els carrers, com ara cotxes, arbres, etc. 
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10 ANEXES 

10.1 Exemple d’ús de la API python de houdini 

Primer de tot cal aclarir les dues maneres de fer servir Houdini. La primera, i més 

habitual, és utilitzant la interfície d’usuari del programa. La segona és fent servir la 

consola de Python. Usant la consola es poden fer totes les accions disponibles a la 

interfície gràfica. 

Com que Python és un llenguatge interpretat, es pot executar funcions en temps real, 

tal i com es faria prement un botó del programa. 

 

Figura 72. Captura de la consola de Python. Per accedir-hi: Windows > Python Shell. 

El sistema Python que té Houdini és exactament el mateix que es pot descarregar des 

de la web oficial de Python. L’única diferència és la incorporació d’un mòdul addicional 

anomenat hou que conté totes les funcionalitats, objectes i propietats de Houdini. 

Aquesta API rep el nom de HOM (Houdini Object Model).  

Un exemple creant un BOX amb la consola de Python. Primer de tot es s’importa el 

mòdul hou. Seguidament es crea un objecte de tipus ‘geo’ que emmagatzemarà tots 

els objectes. Finalment es crea el box utilitzant al sentència “createNode()”. 

 

Figura 73. Creació d’un cub utilitzant el Python. 
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També es poden aplicar transformacions a través de la consola. En aquest cas es crea 

un node POLYEXTRUDE i s’enllaça amb el BOX utilitzant la sentència “setFirstInput()”. 

Llavors es canvia el paràmetre tz del node POLYEXTRUDE. 

 

Figura 74. També es poden aplicar transformacions fent servir la consola. 

També és possible carregar scripts des de fitxers externs. Aquesta és la manera que 

s’ha triat per a executar el projecte. 

 

Figura 75. Des de la consola és des de on es carreguen els scripts externs. 

Un cop s’ha importat un script aquest queda desat en memòria. Si es fa algun canvi al 

fitxer de l’script, només cal executar la sentència reload(mòdul) i s’actualitzarà la 

càrrega. 

Cada vegada que es crea un objecte dins de Houdini aquest rep un nom que apunta a 

un espai de memòria on hi ha desades les dades de l’objecte. Quan aquesta creació es 

fa des de la interfície gràfica, aquest nom és invisible a l’usuari, que només pot veure 

l’etiqueta que rep l’objecte. En canvi, quan l’objecte és creat des de Python, la manera 

d’accedir a aquest és mitjançant el nom. En aquest cas, l’etiqueta es comporta com 

una propietat més, accessible a través dels mètodes apropiats. Aquesta etiqueta pot 

ser modificada, però amb la restricció que ha de ser única. 


