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ABSTRACT 
 

The work consists of creating a software for entertainment purposes, which 

teaches the basic knowledge of Kinematic Physics. From the research on the 

Kinematic movements, video game development resources and graphic design, 

all the way to the final creation of the software, in which I have put the 

knowledge acquired into practice.
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1. Introducció 
 

L’objectiu d’aquest treball és utilitzar els meus coneixements de creació de 

videojocs, de programació i de física, per a dissenyar simulacions físiques que 

ajudin a la gent que té un coneixement bàsic de física a comprendre millor els 

conceptes. La finalitat última és disposar d’una eina acadèmica per a aprendre 

física. 

 

La meva motivació per a fer aquest treball és la utilitat que podrà aportar aquesta 

eina acadèmica, ja que servirà com a una calculadora o laboratori virtual realista. 

A més, de desenvolupar les meves habilitats de disseny gràfic també em serà útil 

com a repàs dels meus coneixements de la matèria de física. 

 

La metodologia que seguiré serà mitjançant les investigacions d’altres projectes 

semblants, incorpora al meu programa les seves característiques, per a intentar 

de millorar els resultats. 

 

Utilitzaré el Godot Community, que és un fòrum de creadors de videojocs, per 

tal d’aprendre a fer el programa. 
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2. Marc teòric 

2.1. Física 
La física és la ciència que estudia l’estructura íntima de la matèria i les 

interaccions entre els seus constituents fonamentals. (1) 

2.1.1. Cinemàtica 

La cinemàtica (2) és una branca de física que juntament amb la dinàmica formen 

el cos de la mecànica. Estudia la relació entre les magnituds acceleració, 

velocitat, posició i temps en els diferents tipus moviments (MRU, MRUA, tir 

parabòlic, ...). Aquestes magnituds ens indiquen les característiques dels 

diferents moviments, per tant la descripció de qualsevol moviment implica la 

descripció de les 6 magnituds següents: 

a) Temps 

El temps és la magnitud escalar que en mecànica clàssica sempre 

presenta valors  positius. En cap cas es pot retrocedir en els temps, els 

esdeveniments són presents o futurs. 

És tracta d’una magnitud fonamental del SI (Sistema Internacional) i els 

seu patró és el segon (s). 

b) Posició 

La posició és un punt de l’espai on es troba una partícula en un moment 

determinat. Es representa en relació amb l’origen O del sistema de 

coordenades amb el vector 𝑟, anomenat vector de posició. (2) 

Al SI (Sistema Internacional) la seva unitat és el metre (m). 

c) Desplaçament 

El desplaçament és el canvi de posició d’un cos entre dos instants de 

temps determinats, i se simbolitza per ∆𝑟. 

Al SI (Sistema Internacional) la seva unitat és el metre (m). 
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d) Trajectòria 

La trajectòria descriu tots els desplaçaments recorreguts al llarg del 

temps. En cinemàtica tots els moviments es poden descriure com la 

combinació de dos tipus de trajectòria: lineals i curvilínies. 

 

e) Velocitat 

La velocitat és la magnitud física que mesura com varia la posició d’un cos 

en relació amb el temps. 

Al SI (Sistema Internacional) les seves unitats són 𝑚
𝑠

 . 

• Velocitat mitjana 

�⃗�𝑚 =
∆𝑟

∆𝑡
 

• Velocitat instantània 

�⃗� = lim
𝑡𝑛→𝑡

𝑟(𝑡𝑛) − 𝑟(𝑡)

𝑡𝑛 − 𝑡
= lim

∆𝑡→0

∆𝑟

∆𝑡
= lim

∆𝑡→0
�⃗�𝑚 

f) Acceleració 

L’acceleració existeix (|�⃗�| ≠ 0) quan la velocitat instantània d’un cos varia 

en el transcurs del temps, llavors es representa com al ritme de canvi de 

la velocitat instantània. 

Al SI (Sistema Internacional) les seves unitats són 𝑚

𝑠2 . 

• Acceleració mitjana 

�⃗�𝑚 =
∆�⃗�

∆𝑡
 

• Acceleració instantània 

�⃗� = lim
∆𝑡→0

∆�⃗�

∆𝑡
= lim

∆𝑡→0
�⃗�𝑚 
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2.1.1.1. Moviment Rectilini Uniforme (MRU) 

El moviment d’una partícula és rectilini uniforme quan la seva velocitat és 

constant. Per tant, la velocitat mitjana i la velocitat instantània coincideixen. 

 

Les seves característiques (en una dimensió, taula I): 

TAULA I: Les característiques del MRU 

Temps Transcorregut en velocitat constant 

Posició 
Una dimensió, normalment representada amb un “x”. La 

variació d’aquesta depèn de la velocitat i el temps recorregut. 

Desplaçament 
Depèn de la posició inicial i la posició final en un interval de 

temps determinat. 

Trajectòria Rectilínia 

Velocitat La velocitat inicial, final, instantània i mitjana coincideixen. 

Acceleració L’acceleració és nul·la. 

 

REPRESENTACIÓ MATEMÀTICA 

𝑥: 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó 

𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡) 

𝑡: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣 ∗ ∆𝑡 

 



Simulacions físiques aplicables a la programació  Junhao Liu 

 

9 

 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

 

Fig. 1 (3): la mostra de gràfica de Posició vs. Temps en un MRU 

 

2.1.1.2. Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA) 

El moviment d’un cos és uniformement accelerat quan la seva acceleració és 

constant ( 𝑎 ≠ 0 ). Per tant, l’acceleració mitjana i l’acceleració instantània 

coincideixen. 

 

Les seves característiques (en una dimensió, taula II): 

TAULA II: Les característiques del MRUA 

Temps Transcorregut en velocitat constant 

Posició 
Una dimensió, normalment representada amb un “x”. La 

variació d’aquesta depèn de la velocitat i el temps recorregut. 

Desplaçament 
Depèn de la posició inicial i la posició final en un interval de 

temps determinat. 

Trajectòria Rectilínia 
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Velocitat 
La velocitat instantània canvia en funció del temps i 

l’acceleració. 

Acceleració L’acceleració instantània i mitjana es coincideixen. 

 

REPRESENTACIÓ MATEMÀTICA 

𝑥: 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó 

𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡à𝑛𝑖𝑎 

𝑡: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 

𝑎: 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó 

 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∗ ∆𝑡 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 ∗ ∆𝑡 +
1

2
∗ 𝑎 ∗ ∆𝑡2 

 

 

 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

 

Fig. 2 (3): la mostra de gràfica de Posició vs. Temps en un MRUA 
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2.1.1.3. Tir parabòlic 

 

S’anomena moviment parabòlic al moviment d’una partícula amb acceleració 

constant, de manera que la direcció d’aquesta no coincideix amb la direcció de 

la velocitat. L’acceleració sol ser l’acceleració de la gravetat. 

El tir parabòlic es pot entendre com la combinació d’un moviment MRU 

(coordenada x) i un MRUA (coordenada y) que comparteixen la magnitud temps. 

Les seves característiques (en dues dimensions, taula III): 

 

TAULA III: Les característiques del tir parabòlic 

Temps Transcorregut en velocitat constant 

Posició L’eix d’abscisses (x) i l’eix d’ordenades (y). 

Desplaçament 

La variació de la posició en eix d’abscisses segueix un MRU, 

mentre la variació de la posició en eix d’ordenades segueix 

un MRUA. 

Trajectòria Curvilínia, parabòlica 

Velocitat 
Segueix les característiques del MRU a l’eix x i MRUA a l’eix 

y. 

Acceleració 
Segueix les característiques del MRU a l’eix x i MRUA a l’eix 

y. 
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REPRESENTACIÓ MATEMÀTICA 

 

 

𝑥: 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 

𝑦: 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑖𝑥 𝑑′𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

𝑣𝑥: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑎 𝑙′𝑒𝑖𝑥 𝑥 (𝑀𝑅𝑈) 

𝑣𝑦: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡à𝑛𝑖𝑎 𝑎 𝑙′𝑒𝑖𝑥 𝑦 (𝑀𝑅𝑈𝐴) 

 

𝑡: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 

 

𝑎: 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó (𝑀𝑅𝑈𝐴) 

 

𝑣𝑥 = 𝑣𝑥𝑚
 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥 ∗ ∆𝑡 

 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
 

𝑣𝑦 = 𝑣𝑦0 + 𝑎 ∗ ∆𝑡 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑦0 ∗ ∆𝑡 +
1

2
∗ 𝑎 ∗ ∆𝑡2 

 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

Fig. 3 (4): la mostra de gràfica de Posició y vs. Posició x en un tir parabòlic 
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2.1.2. Tractament gràfic. Representacions 

 

a) Gràfic lineal 

 

Un gràfic lineal és una demostració gràfica d’informació que es varia cada 

vegada. En un gràfic lineal, hi ha punts corresponents a les dades que estan 

connectats amb línies rectes que representen un canvi continu en els valors. (5) 

La figura 4 mostra un exemple d’un gràfic lineal generat mitjançant dades reals. 

 

 

Fig. 4. Presentació gràfica de dades reals amb desviacions. (6) 

 

b) Altres gràfics 

 

Quan els punts del gràfic mostra la tendència d’un cert tipus de gràfic, es pot 

aplicar la linealització (canvi de variable) per tal d’obtenir un gràfic lineal. La 

linealització tracta de aplicar un algoritme a totes les dades del gràfic. Es poden 

aplicar la linealització als següents tipus de gràfic (fig. 5): 
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Fig. 5. Tipus de gràfic i la seva linealització. 

 

c) La manera de fer un bon gràfic 

Hi existeixen els següents 4 consells perquè un gràfic sigui visualment precís: (7) 

• La claredat de les dades 

• Disseny gràfic simple, sense distorsions, ombres, perspectives 3D, etc. 
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• Alineació en una escala comuna 

o Línies simples rectes 

o L’ús d’una escala comuna 

o Fons gris i línies blanques és generalment efectiu. 

• Fer servir formes d’estàndard, sense utilitzar les formes complexes ni 

inventades. 

 

2.2. Programació 
 

La programació és una manera d’ "instruir l'ordinador perquè faci diverses 

tasques". 

"Instruir l'ordinador": significa bàsicament proporcionar a l'ordinador un 

conjunt d'instruccions que estan escrites en un llenguatge que l'ordinador pugui 

entendre. Les instruccions poden ser de diversos tipus, com per exemple fer una 

suma, mostrar una lletra en la pantalla, etc. (8) 

 

La programació aplicada als videojocs, es refereix a “l’ús de programació per a 

desenvolupar el mecanisme del videojoc”, i s’aplica aquesta definició de mateixa 

manera als altres programes encara que no siguin videojocs. 

 

2.2.1. Motor de videojocs: Godot 

 

Godot Engine és un motor de videojocs multi-plataforma amb múltiples 

característiques per crear jocs 2D i 3D des d'una interfície unificada. Proveeix un 

conjunt exhaustiu d'eines comunes per a què els usuaris es puguin enfocar a 

crear jocs sense haver de reinventar la roda. Jocs que es poden exportar en un 
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sol clic a nombroses plataformes, incloent-hi les principals plataformes 

d’escriptori (Linux, macOS, Windows), mòbils (Android, iOS) i basades en la web 

(HTML5). 

 

Godot és completament gratuït i de codi obert sota la llicència permissiva del 

MIT, sense condicions i sense regalies. Els jocs dels usuaris són seus, fins a la 

darrera línia del codi del motor. El desenvolupament de Godot és totalment 

independent i dirigit per la comunitat, cosa que permet als usuaris ajudar a 

donar forma al motor perquè coincideixi amb les seves expectatives. Està 

recolzat per Software Freedom Conservancy sense ànim de lucre. 

 

2.2.2. Llenguatge de programació: GDScript 

2.2.2.1. Conceptes principals de programació 

 

a) Variables i constants 

 

Les variables són assignacions de memòries de RAM que tenen com a ús guardar 

dades i estats. En un llenguatge d’alt nivell, aquestes assignacions de memòria 

tenen àlies perquè es puguin representar en expressions matemàtiques. (9) Cal 

destacar que, per tal d’assignar un valor a qualsevol variable, s’utilitza un símbol 

igual (“=”), com a les matemàtiques. 

 

Declarar una variable en GDScript (10) 

var myVariable = 0 
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Les constants tenen pràcticament la mateixa funció que les variables, amb la 

diferència que els valors es mantenen iguals, ja que està prohibit assignar-ne de 

nous. 

 

Declarar un constant en GDScript (10) 

const myConstant = 0 

 

b) Funcions 

 

Una funció és una secció d’un programa que calcula un valor de manera 

independent a la resta del programa. Empaqueta una sèrie de comandes perquè 

després pugui ser referida des de les altres parts del programa. (11) 

 

Declarar una funció en GDScript (10) 

func myFunction(a, b): 

     pass 

 

En GDScript, quan una funció no té res a dins, és necessari posar “pass” per a 

evitar errors. 

Una vegada el valor és calculat, es retorna el valor amb “return”. 

 

Exemple d’una funció amb “return” (10) 

func myFunction(a, b): 

     return a + b 
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2.2.2.2. El GDScript 

 

GDScript és el llenguatge de programació exclusiu del motor de videojocs Godot. 

Ve derivat de Python, amb sintaxis semblants. (12) 

 

Característiques 

Avantatges 

• L'idioma és senzill i fàcil d'aprendre. 

• La majoria del codi pot ser escrit i canviat ràpidament sense 

complicacions. 

• Escriure menys codi significa tenir menys errors a corregir. 

• Codi més senzill de llegir (menys desorganitzat). 

• No cal compilar per provar-ho. 

• El codi en execució és petit. 

• Duck-typing i polimorfisme per naturalesa. 

Inconvenients 

• Menor rendiment que els llenguatges de tipus estàtic. 

• Major dificultat per refactoritzar (no es poden traçar els símbols) 

• Alguns errors que es detectarien en el temps de compilació en llenguatges 

de tipat estàtic només apareixen quan s'executa el codi (perquè l'anàlisi 

gramatical és més estricta). 

• Menys flexibilitat per a la interlocutòria completada de codi (els tipus 

d'algunes variables només es coneixen en temps d'execució). 
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2.2.3. Metodologia general de la programació 

La metodologia general de la programació, empleat per tots els programadors a 

nivell global, és un procés simple: 

1. Redacció els codis de programació; 

2. Execució els codis de programació; 

3. Comunicació per part del compilador, l’IDE o el debugger dels errors; 

4. Revisió del codi modificant les línies on va succeir l’error; 

5. Nova execució. 

Si encara hi ha errors, o hagi sortit més errors, el programador torna al pas 4. 

 

Malgrat això, si en el tercer pas, ningú no va trobar errors durant l’execució, 

passarà un dels dos casos: 

1. Si el programari és simple o el programador està segur, 

Aquest bloc de codis està complert. 

2. Si el programari és complex o el programador no està segur, 

Revisa atentament les línies de codi intentant trobar un error, ja que 

l’error pot no ser identificable pel compilador o debugger. 

 

2.3. Disseny gràfic 

2.3.1. Altres eines acadèmiques: PhET Interactive 
Simulations  

 

És un projecte de jocs i simulacions relacionats amb molts camps de ciència: 

física, matemàtiques, química, ciències de Terra, biologia. Està desenvolupat 

per Universitat de Colorado Boulder. (13) 
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Simuladors de física 

Fuerzas y Movimiento: Intro (14) 

Un exemple de les seves produccions relacionat amb forces i moviment seria 

“Fuerzas y Movimiento: Intro” (Forces i moviment: introducció). Aquest combina 

les forces amb el moviment, i descriu les principals característiques i conceptes 

del MRU, MRUA, i dinàmica. La figura 6 mostra una captura del programa. 

 

 

Fig. 6. Fuerzas y Movimiento: Intro. 

 

Avantatges 

• Descriu de manera visual tots els conceptes plantejats, com la força i el 

moviment. 

• Té opcions a la graella verda de la part de dalt, oferint diferent funcions 

per a explorar. 

• Utilitza caràcters de dibuixos animats per a divertir l’usuari. 

• Utilitza colors d’alt contrast per a ajudar als daltònics. 

 

Inconvenients 

• Té certes limitacions, com per exemple en el joc de la figura 6, el 

monopatí no suporta més de tres objectes. 
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• No fa un càlcul en la quantitat de moviment quan l’usuari afegeix objectes 

al monopatí o quan els recull del monopatí. Però sí que hi ha una 

diferència de forces necessàries per a alternar la velocitat després de 

canviar la massa total aplicada. 

 

2.3.2. Disseny gràfic dirigit als daltònics 

 

“Els tres colors es representen aquí com tres turons, coberts de fotoreceptors. 

Mentre que el turó blau és clarament visible, els camins que condueixen als 

turons vermells i verds no són tan fàcils de seguir. És en aquest bosc de tons 

mitjos vermells i verds on els daltònics tendeixen a perdre's. Així que els 

dissenyadors haurien d'intentar evitar aquests tons.” – Matteo Farinella (15) 

 

TAULA IV. Tipus de daltonisme (16) 

 
Tipus del 

daltonisme 
Roig Verd Blau 

Roig-verd 

Protanomalia Poc   

Protanòpia Sense   

Deuteranomalia  Poc  

Deuteranòpia  Sense  

Blau-groc 
Tritanomalia   Poc 

Tritanòpia   Sense 

Complet Monocromia Sense Sense Sense 
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La solució general 

 

Utilitzar colors que tenen una diferència de matís, saturació o brillantor evident. 

Hi ha uns combinacions de colors evitables: 

• Vermell amb: verd, marró, taronja, violeta, negre. 

• Verd amb: marró, taronja, groc (amb verd clar). 

• Blau amb: verd, morat, groc. 

 

 

Per exemple, la figura 7 és una il·lustració d’un Game Boy clàssic. La part 

esquerra és la imatge original, i la part dreta mostra la mateixa imatge amb un 

filtre de Deuteranòpia. A la part superior del Game Boy de la imatge dreta, 

sembla que la pantalla és un forat al fons. Això és degut a una semblança de 

saturació entre els colors utilitzats: 57.83% del to roig i 42.96% del to verd. 

 

 

 

Fig. 7. Una il·lustració de Game Boy. 
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Solució 1. Canviar a un altre to 

En el cas de la figura 7, es pot utilitzar un to púrpura, com mostra la figura 8. 

 

 

Fig. 8. La il·lustració amb un to púrpura. 

 

Solució 2. Adherir-se a un esquema de color monocromàtic 

D’aquesta manera, només farà falta de crear ombres en lloc de preocupar-se pels 

colors. Un exemple seria la figura 9. 

 

 

Fig. 9. La il·lustració amb colors del mateix to. 
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Solució 3. Afegir textures 

Aquest mètode serveix per a assegurar-se que el disseny sigui totalment 

comprensible per a tot tipus de daltònics. S’afegeixen textures per a ajudar a 

diferenciar els colors, com mostra la figura 10. 

 

 

Fig. 10. La il·lustració amb un fons de textura. 

 

Eines de comprovació 

Color-blindness.com 

Ofereixen una conversió de imatges amb filtres simulant el punt de vista 

daltònic. L’avantatge és que tenen un complet suport a tots els tipus de daltònics, 

mentre que l’inconvenient és que no està integrada com a una extensió en cap 

programa de disseny, per tant s’ha de convertir cada vegada el disseny en 

imatges. 

Color Blind – Extensió de Figma 

Aquesta és una extensió del programa de disseny que faré servir – Figma. Quan 

necessito fer una previsualització en mode daltònic, aquesta extensió clonarà el 

projecte actual i convertirà tots els colors en el mode corresponent. (17) 
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3. Marc pràctic 

3.1. Visió general del joc 
 

 

Fig. 11. El logotip d’aquest videojoc. 

La finalitat no és només fer una aplicació que merament estigui dirigida als 

estudiants que ja venen amb una base de coneixement de la Física, sinó que 

estarà oberta a un públic molt més ampli: tots els jugadors de videojocs, sense 

un específic requeriment de coneixement previ ni d’edat. 

 

3.1.1. Part d’entreteniment 

 

El videojoc disposa de laboratoris, en els quals el videojoc ofereix estris de 

laboratori perquè l’usuari pugui fer servir. Cada laboratori conté un mapa de 20 

(altura) × 40 (ample) metres. En cada metre quadrat, l’usuari pot col·locar un 

estri de laboratori per a interactuar amb el laboratori. 

Entre els estris de laboratori, existeixen dos tipus d’estris: 

 

• Estris Actius 

Són aquells que poden agafar un objecte, el qual generalment llencen 

seguint unes condicions inicials. Els estris actius no poden xocar 

contra els objectes perquè els estris els puguin llançar correctament. 

(Sinó l’objecte estaria xocant a dins dels estris i provocaria un 

comportament inesperat) 
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• Estris Passius 

Són aquells que no llancen objectes, però sí que modifica el 

comportament dels objectes llançats d’alguna manera: per una col·lisió, 

un apropament, etc. 

 

Totes les condicions inicials dels estris actius són personalitzables per l’usuari. 

Una part dels estris passius són també personalitzables. 

 

Anteriorment, vaig mencionar el terme objecte com a element que té una 

característica específica en el joc: 

• Objectes 

Els objectes estan instal·lats automàticament a dins dels estris actius. 

En poques paraules, són el que llancen aquells estris actius. 

 

Després que l’usuari hagi distribuït en el mapa aquests estris, eventualment, 

dissenyarà un laboratori propi. No cal que el mapa sigui ple d’aquests estris, però 

sí que contingui, si més no, un estri actiu. Amb un clic a la barra d’espai, tot el 

mapa començarà a executar. 

 

No obstant això, és necessari que l’usuari seleccioni un estri actiu perquè un 

recollidor de dades pugui rastrejar les dades de la seva posició. Arribat aquest 

punt, tots els estris actius llançaran al mateix instant els seus objectes, i aquests 

objectes interactuaran amb els altres estris i objectes del mapa. 

 

3.1.2. Part d’ensenyament 

Té 3 tipus de laboratoris, cadascú dels quals conté estris i objectes exclusius. 
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Moviment rectilini uniforme (MRU) 

MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT (MRUA) 

Llançament parabòlic / tir parabòlic 

 

És un joc que promou els conceptes de la Física clàssica, oferint una altra forma 

d’aprendre-la. A més dels estris actius, que permeten modificar els valors, consta 

d’un recollidor de dades, que emmagatzema les dades de la posició de l’objecte 60 

cops per segon durant tota l’execució, donant com a resultat un gràfic 2D: x, y  

vs. Temps. 

 

Per a poder modificar i desar el gràfic, el joc disposa d’un visualitzador de gràfic 

que mostra el gràfic en 3D, representant el tercer valor de les dades – temps – 

com a l’eix de Z. Aquest amb l’ús de visualitzar, tallar i desar el gràfic 2D en 

imatge, seleccionant dos eixos de les tres coordenades. 

 

L’estratègia per a la integració dels coneixements de la Física en el 

videojoc 

 

El videojoc transmet els coneixements de la Física simplement a través del 

comportament dels objectes en cada laboratori. Per exemple, al laboratori MRU, 

tots els objectes mouen seguint les característiques del MRU. Aquest 

comportament dels objectes també és observable dins de les gràfiques 

generades. 
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3.2. Desenvolupament: preparació 

El desenvolupament d’aquest programari no s’atura a la entrega d’aquest treball, 

o sigui, personalment, ampliaré el programari perquè sigui més intuïtiu, més 

complet, i amb més diversitat. Malgrat això, fins a la seva entrega, ja consta d’un 

programari d’alt nivell de complexitat de més de 1700 línies de codis de 

programació, juntament amb nombroses models 3D i textures, tot creat casolà. 

 

Fins ara, després de varies modificacions complexes i simples, l’estructura del 

funcionament del programari ha mantingut estable. De manera que puc 

presentar el meu primer videojoc, Wúlica. 

 

L’explicació del videojoc estarà dividia en dos blocs: 

1. La rutina d’execució, segons les necessitats 

2. El desenvolupament del disseny gràfic 

 

Aquests blocs seran els apartats 3 i 4 del marc pràctic, o sigui, els apartats 3.3 i 

3.4. La raó per la qual utilitzo aquesta distribució en comptes d’integrar-les sota 

l’apartat 3.2 és que puguin aprofitar un nivell més de l’índex. Sinó l’apartat 3.2 es 

quedarà molt llarg i serà més complicat ordenar els continguts. 

 

3.2.1. Planificació general (Juny) 

Als finals de juny, quan el marc teòric ja estava corregit i vaig tenir temps pel 

començament de les vacances, la visió general del projecte ja va estar a la fase 

de la infraestructura. 
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Els objectius principals per a la preparació eren: 

- Estudiar a crear models de 3D 

o Els coneixements bàsics de Blender 

o Les textures 

o Les tecles de drecera (Shortkeys) 

- Aprendre a programar en GDScript 

o La sintaxi 

o Les rutines de funcionament 

o Les classes 

o La manera d’interactuar amb el motor 

- Saber utilitzar el motor de videojocs Godot 

o El seu funcionament 

o La seva estructura 

o Les animacions 

 

Durant aquesta fase, vaig tenir la idea del Gameplay (vol dir “les característiques 

més principals del videojoc, la forma de jugar”): 

- Aquest videojoc té un mapa, en el qual l’usuari pot col·locar elements i 

interactuar amb ells. El videojoc ofereix eines de gràfics, els laboratoris 

es poden desar al disc dur a l’igual que els gràfics. 

- Presenta una experiència visual excel·lent, amb tot tipus d’animacions i 

un bon disseny gràfic. 

 

3.2.2. Recerca d’informacions i l’aprenentatge (Juliol) 

Amb els objectius establerts a juny, aquest mes vaig començar amb tota la part 
d’aprenentatge i de recerques. 
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3.2.2.1. Estudiar els models 3D: Blender 

 

Fig. 12. El logotip de Blender. 

 

Per a crear models 3D, vaig agafar l’aplicació Blender. És una aplicació de codi 

obert, que ofereix una experiència igual o millor que els altres productes del 

mercat. Com que és un programari de codi obert, és gratuït al públic. 

 

El meu aprenentatge de models de 3D està dividit en aquests 2 fases: 

- Per a començar, un vídeo tutorial que em va permetre assolir els 

coneixements bàsics per l’ús correcte del programari 

- I en una segona fase, les recerques addicionals sobre funcions i preguntes 

específiques 

 

3.2.2.1.1. Coneixements bàsics 

Aquesta font d’informació ve del vídeo creat per @Aura Prods en YouTube (18). 

a) Tecles Shift + A 

Add. Afegir un objecte a l’espai de treball. 

b) Tecles G, R i S 

Modifiquen la posició, la rotació i l’escala de l’objecte. 

c) Tecles X, Y i Z (després de G, R o S) 

Bloqueja la modificació sobre un eix específic. 

d) Tecla X 

Suprimir, ja sigui un cos, una cara, una aresta o un punt. 
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e) Tecla Tab 

Canvia el mode a editar (Edit Mode), per poder editar el Mesh punt per punt. 

f) Tecla I (en mode editar) 

Inset Faces. Crea noves superfícies a igual distància respecte a la superfície base. 

g) Tecla E (en mode editar) 

Extrude. Crea un allargament de la superfície en una direcció. 

h) Nombres 1, 3 i 7 

Bloquejar la vista a un sol eix. 

i) La secció “UV Editing” 

Editar la distribució de la textura en l’objecte. 

j) La secció “Shading” 

Permet modificar les propietats del shader de l’objecte, com la textura, la 

rugositat, l’índex de metàl·lic, el Normal Map, etc. 

k) La secció “Modifiers” 

Ofereix una varietat de modificadors, com Bevel, Subdivision Surface, Decimate, 

Wireframe, etc. 

l) Sistema de partícules 

Permet assolir els efectes com gotes d’aigua, o cabells sobre superfícies. 

 

3.2.2.1.2. Funcions extres 

 

Aquí hi ha una llista de funcions extres: 

- Motor de renderització – Cycles (cicles) 

Renderitza l’escena a una qualitat increïble, a canvi de rendiment. 
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- Modificador Displace (desplaçament) 

Fa una desplaçament cap a una direcció específica, segons les 

instruccions que aporta la textura de desplaçament. 

- Modificador Decimate 

Redueix el nombre de superfícies, vèrtexs i punts del model, mantenint 

la màxima aproximació a la figura original. Va ser molt útil per a reduir 

la mida dels models 3D. 

- Modificador Screw 

Fa còpies de la figura original i les gira segons un centre, amb els vèrtexs 

interconnectats. S’utilitza per a la construcció d’objectes com a molles. 

- La textura de l’ambient – HDRI 

Blender suporta la instal·lació d’HRDI a la renderització de projectes. 

L’HDRI funciona com a fons, i disposa d’informacions de llum ambiental. 

- Armadures – Armature 

Permet construir un esquelet a un qualsevol grup d’objectes, perquè les 

propietats d’un depenen de l’altre, seguint una jerarquia. 

 

3.2.2.1.3. Breu presentació de projectes 

 

Abans d’aplicar al meu treball tots els coneixements estudiats, vaig posar-los  en 

pràctiques dissenyant varis models de 3D. En aquest apartat hi ha uns exemples 

dels projectes que vaig fer que tenen una certa utilitat per a la posterior 

construcció de models de 3D per al videojoc. 

 

 

a) El terreny de la lluna 
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Fig. 13. Una pràctica de modelació 3D 

b) El cub simple 

 

Fig. 14. Una pràctica de modelació 3D 

c) Astronauta 

 

Fig. 15. Una pràctica de modelació 3D 
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Els models desenvolupats exclusivament per al videojoc estan a l’apartat 3.4. 

 

3.2.2.2. Godot Engine i GDScript 

 

Com vaig explicar a l’apartat 2.2.2, el GDScript és el llenguatge de programació 

exclusiu per al Godot Engine. Per aquesta raó, aprendre’n una implica aprendre 

l’altre. El GDScript pren el control total de tots els elements del Godot. 

La metodologia que vaig utilitzar per a l’aprenentatge d’aquests va ser: 

 

- A l’igual que a l’aprenentatge de modelació 3D, vaig agafar un vídeo 

tutorial de YouTube com a una primera introducció a aquest motor de 

videojocs. 

- Una vegada vaig estar acostumat al Godot, la resta de l’aprenentatge va 

ser recerques en Google i en el lloc web oficial de Godot. 

 

3.2.3. Començament de la primera versió (Agost) 

 

El començament de la primera versió va ser als finals de juliol. Vaig estar 

desenvolupant-la fins a finals d’agost, i va ser quan la vaig abandonar i vaig 

començar de nou amb una nova versió. No obstant això, vaig aprendre molt 

d’aquell projecte. Per aquest motiu, vull fer una breu explicació sobre aquell 

projecte. 
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Fig. 16. Una captura a l’escena (en mode de desenvolupador). 

 

3.2.3.1. La primera pràctica amb Godot Engine 

 

Fig. 17. Una captura al videojoc (executant). 
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Com es pot observar, presenta un estil “minimalista”. No. En comparació amb el 

treball final, aquest no és res. Té aproximadament unes 290 línies de codi, amb 

una gran manca en la gestió d’objectes, en la distribució dels elements d’interfície 

d’usuari, en la idea general de “com serà el joc”. Malgrat tot, amb aquest projecte, 

vaig escriure els codis i vaig provar les funcions que posteriorment vaig 

desenvolupar al treball final. 

 

Aquestes funcions estan explicats a l’apartat següent. 

 

3.2.3.1.1. Les característiques de la primera versió 

 

Aquest programa suporta les següents operacions, que també suporta la versió 

definitiva: 

- Col·locar un estri 

- Moure la càmera 

- Detectar la posició del cursor i traduir-la a l’escena 3D 

- Traduir les corbes de Bézier de segon grau d’estil HTML a estil Godot (per 

a les animacions) 

 

No obstant això, no arribava a complir les següents necessitats: 

- Col·locar múltiples estris 

- Disparar objectes 

- Recollidor de recorregut 

- Guardar 

- Visualitzador de gràfics 
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A més a més, degut a la baixa complexitat que té, les funcions no van estar ben 

organitzades en classes. El sistema que desa l’estat dels estris va ser així: 

 

En aquest cas, només l’estat del primer element és desat, mentre l’estat del 

segon és ignorat. A més, d’aquesta manera, el sistema també és molt menys 

flexible, ja que en un laboratori conté més d’un estri, i seria complicat declarar 

una variable per a cadascú dels estris. 

 

3.2.3.1.2. Els beneficis 

 

Hi ha unes funcions en la versió definitiva que ve d’aquesta primera, com per 

exemple la traducció de les corbes de Bézier de segon grau d’estil HTML a estil 

Godot handle. Encara s’ha mantingut la forma original, perquè quan la vaig 

dissenyar, ja va quedar perfecte. 
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A més, vaig agafar algunes idees de l’estructura del Gameplay a la versió 

definitiva amb uns canvis per a fer-la més intuïtiva. 

 

En resum, l’intent en aquesta versió va ser molt útil per a la construcció de la 

versió definitiva. No és merament una pràctica en la programació en GDScript, 

sinó que també va ser útil per a acostumar-me amb el Godot i poder pensar sobre 

les noves possibilitats per a la versió definitiva. 

 

3.2.3.2. El començament de la versió definitiva 

Vaig començar la versió definitiva als finals d’agost. Em vaig adonar que el 

sistema del Gameplay de la versió anterior va ser massa desordenat i per tant va 

caldre fer una reforma. 

 

Gràcies a l’experiència viscuda al projecte anterior, les primeres etapes de la 

construcció de la nova versió va ser molt més ràpides. Vaig començar-la al finals 

d’agost, i a principis de setembre ja disposava d’unes funcions bàsiques: 

- L’usuari pot arrossegar un element de la barra d’objectes, i col·locar-lo al 

mapa; 

- La càmera es pot moure; 

- Els mètodes estan empaquetats en classes, en sistemes molt flexibles; 

- Una nova distribució del mapa, per a evitar bugs. 

- Reformes en models 3D 

 

No obstant això, els avenços entre començament de setembre i el lliurament del 

treball han estat enormes. Les explicacions més detallades del programari, es 

troben al següent apartat 3.3. 
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3.3. Desenvolupament: necessitat, disseny de rutines 

d’execució 

Un aclariment en les necessitats del videojoc és essencial en la producció. Ja que 

aquestes defineixen com s’hi juga. Sense aquest aclariment, avançar a la 

producció, només causa innombrables problemes. 

 

A més, el disseny de rutines també depèn de les necessitats. Segons les 

necessitats, l’estructura jeràrquica dels elements pot variar greument. 

 

3.3.1. La llista de necessitats 

1. L’usuari pot moure lliurement la càmera, descobrint el mapa sencer de 

20 × 40 metres. 

2. Cada laboratori disposa d’objectes a la barra d’objectes, i l’usuari pot 

agafar-los lliurement de la barra i col·locar-los a qualsevol lloc del mapa. 

3. Els estris han de poder ser personalitzat per part de l’usuari, o sigui, què 

l’usuari pot modificar les seves propietats. 

4. El comportament dels objectes ha de correspondre amb el tema que 

promou el laboratori. 

5. Ha de disposar d’un recollidor de dades, un visualitzador d’aquelles dades 

i un editor simple de gràfics. 

6. Aquest recollidor de dades ha d’estar vinculat amb un sol objecte. 

7. La interfície d’usuari ha de ser intuïtiva i agradable. 

8. El color dominant del videojoc és blau. 

 

Els nombres corresponen als subapartats del punt 3.3.2, encara que els títols 

estan més resumits. 
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3.3.2. Aplicació de les necessitats en programació 

En aquest apartat explico el mètode de realització, segons les necessitats 

llistades anteriorment. Cada subapartat descriu una necessitat i la solució a 

aquella necessitat, amb exemples de codi. 

 

3.3.2.1. Moviment de la càmera 

El bloc d’events (entrades del teclat i ratolí) rep una acció en prémer la tecla 

esquerra del ratolí. Si l’usuari no deixa de prémer-la i la posició del cursor canvia, 

canvia la posició de la càmera. 

 

 

 

3.3.2.2. Barra d’estris 

Al principi de l’execució del laboratori, s’inicialitza la barra d’estris amb 

informacions prèviament definides. Després de la inicialització, la barra és 

responsable de l’ús dels recursos, les informacions i altres dades de cada estri. 

Quan l’usuari vol col·locar-ne un al mapa, el laboratori li demana aquesta 

informació a la barra d’estris. 
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Juntament amb codis de manejament, codis de lectura a les informacions, etc. 
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3.3.2.3. Modificador de propietats 

 

S’obre un modificador de propietats, que llegeix les propietats actuals de l’estri. 

L’estri dona les seves informacions, les seves propietats modificables i els límits 

dels valors. 

 

Juntament amb codis de manejament de classe MapTool, i codis de lectura des 
de part del laboratori. 

 

3.3.2.4. Comportament d’objectes 

Per les necessitats dels MRU, MRUA i moviment parabòlic, només cal el control 

de les velocitats inicials i acceleracions inicials. 



Simulacions físiques aplicables a la programació  Junhao Liu 

 

43 

 

 

3.3.2.5. Dades i gràfics 

3.3.2.5.1. Recollidor de dades 

El gerent dels objectes recull les dades de la posició i de temps quan l’escena s’està 

executant. 

 

3.3.2.5.2. Visualitzador de dades 

Quan s’atura l’escena, immediatament, el gerent dels objectes passa aquestes 

dades, en forma de matriu, al laboratori. Tot seguit, el laboratori transmet 

aquestes dades al visualitzador de dades. 

 

El visualitzador de dades té el control parcial a l’administració de fitxers, desa 

directament aquestes dades al disc dur, sempre que l’usuari ho vulgui fer. 
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3.3.2.5.3. Editor de dades 

L’editor de dades llegeix el fitxer corresponent des del disc dur, i el representa 
gràficament. L’usuari no pot modificar un punt específic del gràfic, però pot 
visualitzar el gràfic, retallar-lo i guardar-lo. 

 

3.3.2.6. Vinculació del recollidor de dades amb l’objecte 

Abans d’executar l’escena, l’usuari ha de seleccionar un objecte per a ser rastrejat 

durant l’execució. L’identificador de l’objecte rastrejat es desa al mapa, i després 

el passa al gerent d’objectes. 
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3.3.2.7. Una interfície d’usuari intuïtiva 

Compta d’una estructura jeràrquica de les funcions. Quan un estat està activat, 

l’altre estat no pot estar activat, o bé l’altre estat ha d’estar activat, o bé l’activació 

o la desactivació de l’altre estat depèn d’unes condicions. 

3.3.2.8. Color dominant: blau 

Les explicacions relacionades amb el disseny gràfic estan a l’apartat 3.4. 

 

3.3.3. Rutines d’execució 

Les rutines d’execució fan referència als blocs d’un programari, que es 

representen com a mètodes, funcions, i classes. Una gran part de rutines ja estan 

explicades a l’apartat anterior, malgrat això, en aquest apartat explico totes les 

classes i funcions dissenyades, juntament amb les seves utilitats. 

3.3.3.1. Gerent dels estris 

3.3.3.1.1. Classe ToolHandling 

a) Subclasse MapTool 

Conté les propietats més bàsiques d'un estri. 

b) Subclasse MapToolModif 

Conté la llista de les propietats modificables d'un MapTool. 

c) Subclasse ToolMap 

Conté el mapa de 20 x 40 metres, amb tots els MapTool. 

3.3.3.1.2. Escena ToolPropsEdit 

Rep del laboratori una classe instanciada de MapToolModif. Analitza els valors i 

la representa en la pantalla, amb la interfície d’usuari aplicada. 



Simulacions físiques aplicables a la programació  Junhao Liu 

 

46 

 

3.3.3.1.3. Classe BaseElemPool 

És la barra amb tots els estris els quals l'usuari pot col·locar al mapa. També és 

el portador de les informacions dels estris. 

 

3.3.3.2. Gerent dels objectes 

La classe ObjectManager. Té unes subclasses: 

3.3.3.2.1. Subclasse SingleObject 

Porta els recursos relacionats amb l’objecte. 

3.3.3.2.2. Subclasse RunningObject 

Conté les informacions d’un objecte per a executar. Com la posició inicial, la 

velocitat lineal inicial, i l’acceleració constant. 

3.3.3.2.3. Subclasse ObjectManagerClass 

És el gerent que gestiona les instàncies de les classes SingleObject i RunningObject. 

3.3.3.2.4. Les funcions de l’ObjectManager 

Tenen una finalitat de recollir les dades de posició d’un objecte. 

 

3.3.3.3. Suport dels gràfics 

3.3.3.3.1. Classe GlyphSupply 

a) Subclasse GlyphPoint 

Conté les informacions d’un sol punt en el gràfic. 

b) Subclasse GlyphData 

És el contenidor de tots els punts d’un gràfic. 
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3.3.3.3.2. Escena VisualGraphic 

Representa una classe GlyphData a l'interfície d'usuari. 

3.3.3.3.3. Escena GlyphVisualizerInGame 

Integra la escena VisualGraphic afegint més components d'interfície d'usuari. 

3.3.3.3.4. Escena VisualGraphicEditor 

L’editor de gràfic. 

 

3.3.3.4. Rutines generals 

3.3.3.4.1. Escenes de laboratoris 

Les escenes de laboratoris MRU, MRUA i tir parabòlic, són rutines d’execució a 

gran escala com eines per a la creació d’un nou laboratori. 

3.3.3.4.2. Classe GeneralGameplay 

Conté funcions relacionades amb el Gameplay en general. 

3.3.3.4.3. Classe GeneralUI 

Conté funcions que suporta al BaseElemPool. La nomenclatura d’aquesta classe 

és l’única fallada, ja que no tracta de la interfície d’usuari en general, però és 

difícil de modificar-la quan el programari arriba a aquesta altura. 

a) Subclasse UIBaseBarElem 

La classe la qual BaseElemPool la utilitza. 

Conté les propietats necesàries d'un sol estri en BaseElemPool. 

b) Subclasse UIBaseBarElemPool 

La classe la qual BaseElemPool la utilitza. 

Conté tots els UIBaseBarElem. 
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3.4. Desenvolupament: disseny gràfic 

3.4.1. Les regles empleades per als daltònics 

Segons les informacions en el marc teòric, és fàcil de crear dissenys que siguin 

agradables als daltònics. L’estratègia que faig servir va ser utilitzar colors de 

saturacions i tons diferents. Per aquest motiu, la majoria dels elements de la 

interfície d’usuari són monocromàtics, agafant com al color primari el blau. 

 

3.4.2. El disseny d’estris (modelació 3D) 

Aquí estan uns exemples dels models 3D que estan en ús a dins del videojoc. 

També faig una breu explicació de les idees. 

 

3.4.2.1. Canó MRU 

Vull que aquest estri sigui realista, que tingui una forma semblant a  la d’un canó 

real. Per això he tornat a dissenyar-lo després de la primera versió. 

a) La primera versió 

 

Fig. 17. La primera versió del canó MRU. 
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b) La última versió 

 

Fig. 18. La última versió del canó MRU. 

 

3.4.2.2. Canó de fotons 

Com que “disparar un fotó” no és realista, el disseny d’aquest serà més d’estil 

Cyberpunk, o sigui, modern i amb una mica d’estil Star Wars. 

 

Fig. 19. El canó de fotons. 
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3.4.2.3. El fotó 

Tal com el canó de fotons, aquest objecte ha de ser també futurista, amb 

elements poc realistes. 

 

Fig. 20. El fotó. 

 

3.4.3. El disseny d’interfície d’usuari (UI) 

3.4.3.1. Aclariment del logotip 

a) Primera versió 

 

Fig. 21. El logotip de Wúlica. 1a versió. 

 

El desavantatge d’aquesta versió és que la lletra omega, en aquesta font de lletra 

o en qualsevol altra, té forma de natja humana. Segons un qüestionari d’opinió 

de 6 persones. 
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b) Segona versió 

 

Fig. 22. El logotip de Wúlica. 2a versió. 

 

Vaig canviar la idea d’omega i substituir-la per la forma d’ones. 

 

c) Tercera i última versió 

 

Fig. 23. El logotip de Wúlica. Última versió. 

 

3.4.3.2. El disseny de la barra d’estris 

 

a) Primer prototip 

 

Fig. 24. Barra d’estris. 

 

Hi ha un inconvenient i és el fet que els estris surten de l’espai de la barra, i per 

tant el programari no pot detectar aquella àrea. Tampoc es pot diferenciar 

aquella àrea amb l’àrea del mapa. 

Per aquesta raó, en cap del següents intents l’estri surt de la barra. 
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b) Altres intents 

 

Fig. 25. Barra d’estris. 

I un altre: 

 

Fig. 26. Barra d’estris. 

 

c) Última versió 

 

Fig. 27. Barra d’estris. 

 

3.4.3.3. El disseny del modificador 

 
Fig. 28. El prototip del modificador. 
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3.4.3.4. El disseny de la pàgina principal 

a) Primera versió (quan encara no vaig canviar el logotip) 

 

Fig. 29. Menú principal. 

b) Versió alternativa (mig-fet) 

 

Fig. 30. Menú principal. 

Fins al lliurament del treball, encara no hi ha una versió final. És a dir, manca el 

disseny al menú principal. 
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4. Manual d’usuari 
(Vegi l’apartat 5 per a descarregar el programari) 

Aquest manual t’ensenya pas a pas com has de fer per a crear el teu primer 

laboratori i estudiar els moviments. 

Quan tens el programari instal·lat, clica al programari. Després de les 

animacions apareix el menú principal, prem “laboratori nou”. 

 

 

Selecciones el tipus de laboratori que vulguis crear, i esperes un moment per a 

què el programari pugui carregar els recursos. 

 

 

Al cap d’un instant, veus en la pantalla un mapa, on pots col·locar estris, i a baix 

de tot una barra, amb els estris ordenats. 
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Clica a sobre d’un dels estris de la barra, i sense deixar de prémer el ratolí, mou 

el ratolí cap a l’espai del mapa. Veus que a on està el teu ratolí apareix un estri 

igual que el que volies col·locar. Deixa de prémer el ratolí per col·locar-lo al 

mapa. Fas el mateix amb qualsevol estri que aparegui a la barra d’estris. 

 

 

Pots modificar les propietats d’un estri clicant a sobre d’un estri instal·lat al 

mapa. En els quadres blancs que apareixen a la part dreta hi ha uns valors que 

pots canviar. També pots eliminar l’estri. Quan ja has fet la modificació, clica la 

tecla ESC per a sortir del modificador. 
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Quan ja tens el teu mapa dissenyat, prémer la barra espaiadora per a executar 

l’escena. Abans de l’execució, és necessari que seleccionis un estris, perquè el 

recollidor de dades pugui rastrejar el recorregut de l’objecte que llança aquell 

estri. 

 

 

Només pots clicar als estris que surten en lila, perquè són els estris actius. Quan 

encara no hi ha cap estri actiu, hauries de prémer ESC per a tornar. 

Torna a prémer la barra espaiadora per a aturar l’execució. Automàticament, et 

surt un gràfic, pots triar si el vols conservar i desar-lo al disc dur, o eliminar-lo. 

Si vols conservar-lo, és recomanable canviar el seu títol seleccionant el bloc blau 

amb “Sense títol”. 
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Pots obtenir diferents gràfics mitjançant aquest sistema. Quan ja tens suficients 

gràfics escollits, prem ESC per a desar el laboratori i sortir-ne. Abans que surtis, 

pots clicar a sobre del rectangle blanc a dalt a l’esquerra per a canviar el títol del 

laboratori. 

 

Si cliques al menú principal a “els meus laboratoris”, apareixen tots els 

laboratoris que vas desar. 
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Els blocs blaus són els gràfics desats. Clica a sobre per a visualitzar-los. Clica 

“Obrir laboratori” per a editar el laboratori. 

 

Clica a “Clica per a tornar” per a tornar a la pàgina principal. 

 

5. Resultat 
 

El programari final està a dins del PenDrive adjunt amb el treball. Si el PenDrive 

no està disponible, podeu escanejar el següent codi QR o introduir el següent 

URL al navegador per a descarregar-lo. Us dirigirà al meu lloc web. Només és 

executable a Windows 10/11 (no tinc dispositius de versions anteriors per a 

desenvolupar). 

 

https://www.zminutes.com/ 

 

https://www.zminutes.com/
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Si has descarregat des del lloc web en comptes del PenDrive, has d’extreure el 

fitxer Zip descarregat per als passos següents. 

En la carpeta /res estan tots els recursos i codis originals. 

Les modificacions en la carpeta /res no afecta de cap manera al funcionament 

del programari. 

El programari executable està a dins de la carpeta /exe. 

Es pot executar directament des del PenDrive o fent una còpia al disc dur. (Cal 

copiar també el fitxer acompanyat al programari) 

No hi ha virus a dins del programari. Qualsevol infecció de l’ordinador no està 

relacionada amb el programari. 

Les dades dels laboratoris i gràfics estan desades a l’ordinador, però no al 

PenDrive. Pots trobar-les buscant el següent directori en l’explorador d’arxius: 

“%APPDATA%/Godot/app_userdata/Wúlica” 

Depèn del dispositiu, durant l’execució, el videojoc pot produir una càrrega 

elevada que afecti al rendiment de l’ordinador. 

 

6. Conclusió 
 

Aquest videojoc podrà ser una nova estrella en l’àmbit de creació de videojocs 

catalans, ja que comptarà d’un videojoc complex, amb un bon prospecte 

d’ensenyament. 

 

Aquest treball ha estat més que un treball, sinó una aventura, un repte al meu 

camí com a desenvolupador de videojocs. Sota la pressió d’haver d’aprendre un 

munt de coses al llarg d’estiu, he pogut completar tots els requeriments. 
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8. Annexos 
 

Tots els codis de programació i els recursos estan a l’apartat 5. 


