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MECÀNICA

Dades generals













Codi de l’assignatura: 101514
Estudis: Grau en Continguts Digitals Interactius
Curs acadèmic: 2016-2017
Descripció breu: Conceptes de física mecànica tradicional i la seva aplicació i implementació en
sistemes interactius
Crèdits ECTS: 6
Idioma principal de les classes: català
S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: no
S'utilitzen documents en llengua anglesa: sí
Durada: semestral
Curs: segon
Semestre: 4S
Professorat: Jesús Ojeda

Competències
Bàsiques i generals
Competències bàsiques:
[CB1] Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que
parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres
de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la
l'avantguarda del seu camp d’estudi.
Competències generals:
[CG2] Capacitat de treballar autònomament, de forma organitzada i amb resistència a les situacions
frustrants i amb tensió.
[CG3] Capacitat de col·laborar amb els altres, de contribuir a un projecte comú i de treballar en equips
interdisciplinaris i en contextos multiculturals.

Específiques
[CE4] Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de la física i, més concretament, de la
mecànica.
[CEP1] Capacitat per implementar els conceptes de l’assignatura i entendre la seva aplicació dins de la
Física als videojocs.

Resultats d’aprenentatge
[RA1] Comprendre els principis generales de la Física clàssica
[RA2] Aplicar les lleis de la Física clàssica al càlcul de la dinàmica i la cinemàtica d’objectes
[RA3] Utilitzar motors d’inferència numèrica per a la simulació física
[RA4] Dissenyar models físics simplificats que serveixin de suport a la interacció en entorns virtuals
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[RA5] Executar simulacions automàtiques a temps real
[RAP1] Dissenyar i implementar simulacions basades en principis físics que permetin explicar fenòmens
naturals o entorns artificials amb el seu propi conjunt de lleis físiques.
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Continguts
Descripció
L’assignatura es divideix en dues parts, una de pràctica i una de teòrica, que s’imparteixen en paral·lel.
La part teòrica explicarà els conceptes bàsics de la física mecànica aplicada a les aplicacions gràfiques
interactives, amb l’objectiu que l’alumne sigui capaç d’entendre i discutir textos tècnics que facin
referència a aquesta temàtica dins del món dels videojocs. Pel que fa als continguts, s'introdueix a
l'alumne en els conceptes físics de la cinemàtica i la dinàmica, i també en les nocions de treball i energia.
A partir d'aquests elements inicialment més abstractes, es deriven diferents sistemes físics que permeten
la simulació de partícules, de models deformables i d'objectes rígids. Addicionalment, també s'introduirà
els models articulats i la simulació de fluids dins de l'àmbit dels videojocs.
La part pràctica s'enfoca cap a la implementació dels diferents models simulats, des de les estructures de
dades als solvers numèrics i la seva integració en sistemes de visualització en temps real. Es proposen
diverses pràctiques on els alumnes hauran de desenvolupar diversos sistemes de simulació física i la
interacció entre ells.

Índex
1.

2.

Conceptes físics
1.1. Magnituds i unitats de mesura
1.2. Cinemàtica i dinàmica
1.3. Treball i energia
Física als videojocs
2.1. Sistemes de partícules. Oscil·lacions
2.2. Models deformables
2.3. Objectes rígids
2.4. Models articulats
2.5. Fluids

Metodologia docent
La metodologia de l'assignatura es fonamenta en classes magistrals, discussions i treballs en grup a classe
i a casa. Es busca un enfocament principalment pràctic, per tant, es demanarà a l'alumne la implementació
dels conceptes explicats en programes executables, mitjançant el llenguatge de programació C++.
A les classes magistrals s'introduiran els conceptes físics de la mecànica als videojocs. Els treballs pràctics
seran en grup i es plantejaran a classe però requeriran una dedicació extra per part dels alumnes fora de
l'horari lectiu de l'assignatura. A més a més, es fomentaran les discussions en fòrums de debat que incitin
als alumnes a fer recerca i a raonar sobre els models físics, les seves implementacions i les decisions
triades pels desenvolupadors en videojocs actuals.

Activitats formatives
Tipus

Hores amb
professor

Hores sense
professor

Total

Classe magistral

Presencial

24

0

24

Classe pràctica

Presencial

32

0

32

Treball dirigit

0

50

50

Aprenentatge autònom

0

40

40

Presencial

4

0

4

60

90

150

Activitat

Pràctiques guiades
Estudi
Activitats d'avaluació
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Avaluació i qualificació
Avaluació Continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada.
Sistema avaluació continuada

Id

Competència/es
associades

Calendari

Tipus
d’activitat

AA1

CB1, CG3, CE4,
CEP1

Set. 5, 8, 11,
15

Treball pràctic

AA2

CB1, CG2

Avaluació
final

Examen

AA3

CB3, CE4, CG2

Avaluació
final

Examen

Descripció de l'activitat
Lliurament de 4 pràctiques guiades en
grup
Examen individual de validació de
pràctiques
Examen individual escrit de teoria

Càlcul de la nota final:
Nota final [avaluació] = 0.6 · Part pràctica + 0.4 · Part teòrica
Part pràctica: AA1
Part teòrica: AA3
Criteris:




Si l’alumne no es presenta a alguna activitat d’avaluació, es comptabilitzarà com a nota 0.
AA2 té un resultat binari. Si la validació resulta suspesa, la nota màxima de la part pràctica serà
de 3.
Si (Part pràctica < 4) o (Part teòrica < 4), la Nota final [avaluació] serà com a màxim un 4 i
l'assignatura quedarà suspesa.
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Reavaluació
Sistema avaluació continuada: reavaluació
Reavaluació

Avaluació

Tipus
d’activitat

Id

Tipus d’activitat

Id

Calendari

Observació

AA1

Treball pràctic

AR1

Reavaluació

AA2

Examen

AR2

Reavaluació

Examen

Nova data d'examen

AA3

Examen

AR3

Reavaluació

Examen

Nova data d'examen

Treball pràctic Nova data de lliurament

Càlcul de la nota final:
Nota final [reavaluació] = 0.6 · Part pràctica + 0.4 · Part teòrica
Part pràctica: AR1
Part teòrica: AR3
Criteris:




Si l’alumne no es presenta a alguna activitat de reavaluació, es pren la nota d'avaluació
corresponent.
AR2 té un resultat binari. Si la validació resulta suspesa, la nota màxima de la part pràctica serà
de 3.
Si (Part pràctica < 4) o (Part teòrica < 4), la Nota final [avaluació] serà com a màxim un 4 i
l'assignatura quedarà suspesa.
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Avaluació única
Sistema d’avaluació única

Id

Competència/es
associades

Calendari

Tipus
d’activitat

AA1

CB3, CE4

Avaluació
final

Examen

Examen individual escrit sobre la part
teòrica de l'assignatura

AA2

CB1, CG3, CE4,
CEP1

Avaluació
final

Treball pràctic

Pràctica individual que condensa les 4
de l'avaluació continuada en una sola

AA3

CB1, CG2

Avaluació
final

Examen

Descripció de l'activitat

Examen individual de validació de la
pràctica

Càlcul de la nota final:
Nota final [avaluació] = 0.6 · Part pràctica + 0.4 · Part teòrica
Part pràctica: AA2
Part teòrica: AA1
Criteris:




Si l’alumne no es presenta a alguna activitat d’avaluació, es comptabilitzarà com a nota 0
AA3 té un resultat binari. Si la validació resulta suspesa, la nota màxima de la part pràctica serà
de 3.
Si (AA1 < 4) o (AA2 < 4), la Nota final [avaluació] serà com a màxim un 4 i l'assignatura quedarà
suspesa.
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Reavaluació
Sistema avaluació única: reavaluació
Reavaluació

Avaluació

Id

Tipus d’activitat

Id

Calendari

Tipus
d’activitat

AA1

Examen

AR1

Reavaluació

Examen

Nova data d'examen

AA2

Treball pràctic

AR2

Reavaluació

Treball
pràctic

Nova data de lliurament

AA3

Examen

AR3

Reavaluació

Examen

Nova data d'examen

Observació

Càlcul de la nota final:
Nota final [avaluació] = 0.6 · Part pràctica + 0.4 · Part teòrica
Part pràctica: AR2
Part teòrica: AR1
Criteris:




Si l’alumne no es presenta a alguna activitat de reavaluació, es pren la nota d'avaluació
corresponent.
AR3 té un resultat binari. Si la validació resulta suspesa, la nota màxima de la part pràctica serà
de 3.
Si (AR1 < 4) o (AR2 < 4), la Nota final [avaluació] serà com a màxim un 4 i l'assignatura quedarà
suspesa.

Criteris específics de la nota No Presentat:
Es considerarà un alumne no presentat quan no es presenti a cap activitat d’avaluació
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Bibliografia
Bàsica:


Tipler, Mosca, Física para la ciencia y la tecnología, Vol. 1. Ed. Reverte, 2010.
o La primera part (Mecànica) cobreix els conceptes principals de la part teòrica.



David H. Eberly, Game Physics, Morgan Kaufmann Series in Interactive 3D Technology, 2003



Physically Based Animation for Computer Graphics Course
(http://www.cs.cornell.edu/courses/cs5643/2010sp/)
Material d'assignatura de la universitat de Cornell



Physical Simulation for Computer Animation Course
(http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-869-F07/)
Material d'assignatura de la universitat Carnegie Mellon

Complementària:


Baraff, Witkin, Kass, Physically-Based Animation SIGGRAPH 2001 Course
(http://www.pixar.com/companyinfo/research/pbm2001/)
Curs de Siggraph impartit per gent de Pixar



Bender, Müller, Macklin, Position-Based Simulation Methods in Computer Graphics
Eurographics 2015 Tutorial
(http://matthias-mueller-fischer.ch/publications/EG2015PBD.pdf)
Tutorial d'Eurographics sobre dinàmica basada en posició (en ús a les implementacions actuals
de PhysX d'Nvidia)

Assignatures recomanades
Assignatures recomanades d’haver cursat amb anterioritat:
 Àlgebra
 Tecnologies de programació
 Programació de llenguatges interpretats
Assignatures recomanades de cursar alhora:
 Informàtica Gràfica

Altres


El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació contínua. Si vols acollir-te a l’avaluació única, ho
has de comunicar per escrit al professor de l’assignatura i al coordinador de grau durant les dues
primeres setmanes del semestre
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