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0. DESCRIPCIÓ
El software de composició i simulació de les Fonts Bessones és un paquet integrat de 3 aplica-
cions que funcionen de forma conjunta. Aquestes 3 aplicacions són:

1-Compositor
2-Timeline
3-Simulador

El software ha estat dissenyat específicament per a les fonts bessones i només és usable per a 
aquestes, tot i que la modularitat en el codi font permetria, sota demanda, adaptar-lo a altres 
fonts o dispositius.

El compositor inclou un sofisticat conjunt d’eines de disseny algorítmic que permeten controlar 
la complexitat de les fonts d’una forma senzilla i intuitiva. Ens permet crear seqüències dinàm-
iques de color, pressió i angle per a tots els assortidors i luminàries que inclouen les fonts, aixi 
com el control del foc o la cascada. Cadascuna de les seqüències creades poden desar-se com 
a preset individual, reutilitzable en qualsevol altre projecte.

El Timeline ens permet organitzar els presets creats amb el compositor, de forma sincronitza-
da amb una música, creant els espectacles finals. Des de la línia de temps podem crear múlti-
ples espectacles que poden ser desats i carregats de forma intuitiva.

El Simulador es una representació 3D de la pròpia font, que reacciona en temps real a les dades 
enviades pel compositor i la línia de temps, permetent-nos visualitzar una aproximació dels 
resultats finals de l’espectacle, fent possible la creació d’aquestos sense necessitat de conec-
tar-se físicament a la font de la Plaça Catalunya.

Aquest software genera dades Artnet-DMX i per tant, pot usar-se en temps real amb la pròpia 
font, conectant-hi un interface Artnet-DMX a l’ordinador que executa el software i establint-hi 
connexió amb cablejat DMX a la pròpia font.

A travès d’un software extern de grabació Artnet (no inclòs en aquest paquet) poden grabar-se 
els espectacles en un format estandaritzat, que permetin disparar-los des de l’ordinador indus-
trial embedit a les fonts.

0. Descripció
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1. INSTAL·LACIÓ
Requeriments de l’aplicació:

Ordinador MAC
Sistema operatiu Mac OS X, 1.6.9 (Mountain Lion) o superior
Targeta gràfica no-integrada. Nvidia Gforce 750 o superior
Espai requerit al disc: 500mb

Per instal·lar l’aplicació, descomprimiu l’arxiu fonts_bessones.zip a qualsevol lloc del vostre disc 
dur.

1. Instal·lació
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2. INICIALITZACIÓ

Per inicialitzar l’aplicació, hem de fer doble 
clic sobre la icona principal.

Un cop s’engega l’aplicació (Compositor, Time-
line i Simulador), el primer que hauriem de fer 
és crear un nou projecte, a travès de la interfí-
cie del Timeline.

Com a alternativa, podem obrir un projecte 
creat anteriorment.

És important començar l’aplicació sempre 
així, obrint un projecte existent o creant un 
nou projecte, ja que totes les escenes que fem 
al compositor es guardaran en la carpeta del 
projecte creat al Timeline.

Cada cop que fem un projecte nou al timeline, 
automàticament es crea una carpeta que in-
clourà totes les escenes del Compositor i les 
dades de la seqüència del Timeline.

Si entenem bé aquesta estructura de carpetes, 
podem reutilitzar presets que hem fet per un 
projecte i usarlos en un altre, simplement co-
piant-los d’una carpeta a una altra.

L’estructura de carpetes podem veurela en el 
següent esquema

2. Inicialització
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Tota l’aplicació s’organitza amb una estructura de carpetes determinada.
Aquesta estructura de carpetes determina els llocs on es guarden els projectes, bancs de presets 
i presets. Conéixer aquesta estructura ens permetrà poder moure presets d’un projecte a un 
altre, estalviant temps i recursos a l’hora de crear nous espectacles.

Carpeta principal de la app

Subcarpeta que allotja les aplicacions

Fitxer executable

Subcarpeta que allotja els projectes

Subcarpeta projecte “default”

Subcarpeta “Demo_song”

Subcarpeta que allotja l’àudio del projecte

Arxius xml amb la informació del timeline

Subcarpeta “presets”, que conte els banks

Subcarpeta del bank “demo”

Presets del bank “demo”

Subcarpeta del projecte “testA”

Subcarpeta del projecte “testB”

2. Inicialització

2.1. Estructura de carpetes
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3. DESCRIPCIÓ DE LA GUI

3.1. Compositor

pestanyes setup/fonts

mòduls de creació d’escenes

3. Descripció de la GUI
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control de foses globals

mòduls de creació d’escenes

gestió de bancs i presets

3. Descripció de la GUI
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3.2. Timeline

menú principal

track audio

3. Descripció de la GUI
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track master

control de loop, zoom i capçal

3. Descripció de la GUI
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3.3. Simulador

3. Descripció de la GUI

Interfície gràfica
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3. Descripció de la GUI

Simulació
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4. COMPOSITOR - SETUP

A la pestanya “Setup” del compositor podem configurar diferents característiques de l’aplicació, 
com ara els ports de comunicació amb el simulador, el BPM actual del compositor, l’enviament 
de les dades Artnet-DMX a les fonts, o les escenes carregades actualment a cadascuna de les 2 
fonts.

DSP
El botó DSP activa o desactiva el motor de fun-
cionament del compositor d’escenes. 
Per defecte hauria d’estar engegat.

BPM
El boto BPM defineix la velocitat general de 
les escenes. Aquest valor serà sobreescrit pel 
balor BPM que tinguem al Timeline, per tant, 
només té un valor experimental, per fer tests 
mentre no tenim el Timeline en funcionament

Simulator IP/PORT
En aquest camp podem escriure la IP i el port 
de comunicació amb el Simulador. Per defecte 
ja apareix la IP i port per a que funcioni amb el 
simulador en el mateix ordinador on hi tenim 
el compositor i el timeline.

Send Artnet
El botó Send Artnet activa o desactiva l’en-
viamwent de dades Artnet-DMX a les fonts

DMX Delay Font1
En aquest camp podem inserir-hi manual-
ment un valor de retard de la Font Besòs. 

4. Compositor - Setup
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Aquest paràmetre té sentit per corregir la 
latència física entre les dues fonts, deguda a 
la longitut del cable DMX que es fa servir in-
ternament per l’enviament de dades.

Presets i banks
En aquesta secció podem triar els presets ac-
tius tant a la font llobregat com a la font besos.
Podem tenir presets distints a cadascuna de 
les fonts, provinents dels distints banks dis-
ponibles.
Els banks i presets disponibles son específics 
per a cada projecte carregat al Timeline.

New bank
Si volem, podem crear nous banks en el pro-
jecte actual. Cada nou bank creat generarà 
una subcarpeta en la carpeta del projecte. 
Dins aquesta subcarpeta s’hi aniràn inserint 
els presets que anem creant amb el compos-
itor d’escenes.
Recordem que, si volem reutilitzar banks de 
presets o presets individuals creats en un pro-
jecte en un altre projecte diferent, només hem 
de copiar la carpeta del banc o els arxius dels 
presets individuals dins la carpeta del nou 
projecte. (Veure punt 2.x)

4. Compositor - Setup
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5. COMPOSITOR
El compositor és l’eina que ens permet crear escenes dinàmiques. 
Des de la seva interfície podem controlar les seqüències de pressió, color, angles... de 
tots els elements de les fonts bessones.

5.1 Ballarines RGB
Aquest mòdul ens permet controlar els 
colors aplicats a cadascuna de les 40 
ballarines d’una font, a travès de distints 
modes de funcionament. A la part inferi-
or de la interfície d’aquest mòdul tenim 
una finestra on es mostra una simulació 
del color.

Mode
El menu desplegable de mode ens per-
met seleccionar quin mode de funcion-
ament volem per al tintat de les ballar-
ines. Podem escollir entre Gradients, 
JPG, Fader, i combinacions d’aquests.

Audio
Activant el mode Audio, podem fer que la intensitat dels colors aplicats a les ballarines 
varii en funció del volum de la musica carregada al timeline. Ajustant els paràmetres 
“tensió” i “gain” podem ajustar amb quina corba de resposta i amb quina intensitat e 
sprodueix aquesta vinculació entre musica i color. El mode Audio, si està activat, s’apli-
ca sigui quin sigui el mode triat al desplegable “mode”.

5. Compositor
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Gradients
El mode gradients permet crear degradats de color, generant interpolacions entre dos 
colors.
Podem triar el color inicial i el color final a través dels selectors de color presents a 
banda i banda de la interfície, o bé introduint el valor numèric rgb. El botó “symmet-
ric” ens permet alternar entre el degradat circular o lineal. El slider que tenim a sota 
d’aquest boto “symmetric” ens permet aplicar “efectes de mosaic” al degradat

  

JPG
El mode JPG ens permet carregar un jpg de imatge, que inclou la informació de color. 
Els jpgs, preferiblement de ressolució 40px*10px, poden carregar-se dins la carpeta 
jpg de l’aplicació.

Fader
El mode fader ens permet interpolar entre dos colors, aplicant el mateix color si-
multàniament a totes les ballarines.
Clickant sobre els quadrats presents a banda i banda de la interficie del mòdul, podem 
seleccionar els dos colors que s’hi inclouran. El botó “auto” ens permet aplicar dina-
misme al canvi de color, provocant el moviment automàtic del slider, a la freqüència 
determinada per el paràmetre “beats”.
Totes les mesures de temps del software, en aquest cas el paràmetre “beats”, estàn 
relacionades amb el BPM del projecte. 

Hue i Shift
Els efectes Hue i Shift ens permeten alterar el color i el desplaçament de la geometria, 
respectivament.
El paràmetre hue permet desplaçaments de fins a 360º dins la roda de color. El botó 
central permet automatitzar els canvis de color segons la velocitat definida al parà-
metre “beats”
El paràmetre shift permet desplaçaments de fins a 40 passos de la geometria del 
color. El botó central permet automatitzar els desplaçaments de color segons la ve-
locitat definida al paràmetre “beats”

gradient lineal, assimètric gradient radial, simètric

5. Compositor
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5.2 Ballarines Pressió
El modul de control de pressió ens per-
met crear seqüències dinàmiques de la 
pressio de les bombes de les 40 ballar-
ines.

Introducció als oscil·ladors LFO

El mòdul de pressió està basat en un al-
goritme d’osciladors de baixa freqüèn-
cia (LFO), que s’apliquen amb distints 
desplaçaments de fase a cadascuna de 
les 40 bombes de pressió.

Hem de pensar en aquest algoritme com 
en un sistema de mostreig d’una ona 
transversal. Imaginem que tenim una 
corda que fem oscil·lar des d’un dels ex-
trems. Si mesurem la distància de la cor-
da al terra en 40 punts al llarg d’aquesta, 

tindriem una aproximació del funcionament de l’algoritme usat en aquest mode. 

A la part inferior de la interfície tenim una representació del resultat de la ona en 
funció dels paràmetres assignats. Aquesta representació esta dividida en 40 petits 
segments, on cada segment representa la pressió assignada a cadascuna de les 40 
bombes de pressió.

0,6 0,650 0 0,750,75 0,8 0,20,2 0,40,4 0,51

5. Compositor
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Play, loop, bounce, restart
Un cop activat el botó LFO, mitjançant un seguit de botons i polsadors podem controlar 
algunes característiques de la oscil·lació.

En primer lloc, a través del botó Loop decidim si la oscil·lació sera permanent o només 
en dispararem un únic cicle, a travès del polsador “play”.

Si el botó loop no està activat, podem disparar cicles d’oscil·lació a través del polsador 
“play”. Aquest polsador play també es dispara automàticament cada cop que hi ha un 
canvi de preset. A més a més, el polsador play, re-inicia la fase de la ona transversal 
també amb el mode “loop activat”

Si el boto loop està activat, a travès del botó “bounce” podem crear ones d’anada i 
tornada.

Waveform
El menú desplegable waveform ens permet triar la forma d’ona que aplicarem a la 
pressió.

sine, ramp, triangle
Les opcions sine, ramp i triangle carreguen aquests tipus de ona. Un cop selec-
cionada la ona, podem ajustar la resta de paràmetres de forma habitual.

square
La opció de ona quadrada aplica una ona binària a la pressió. En aquest mode 
es important jugar amb el paràmetre PWM (Pulse Width Modulation), que ens 
definira la simetria entre la part baixa i alta de la ona quadrada.
El paràmetre “pow” no té cap utilitat quan triem la ona quadrada.

random
La opció random aplica valors aleatoris a la pressió de cada bomba.

brownian
La opció brownian aplcia moviments brownians a la pressió de cada bomba.
En aquest mode, el paràmetre length defineix la variació entre dos valors suc-
cessius… com mes alt sigui length (el màxim es 255) mes diferència hi haura a 
cada nou valor. 
El valor freq definirà la velocitat amb que s’entreguen nous valors.
En aquest mode es interessant jugar amb el paràmetre easing, per suavitzar la 
ona creada, creant transicions suaus.

5. Compositor
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envf
El mode envf permet integrar els valors de volum de la musica carregada al 
timeline dins els valors de pressio de les ballarines. 
en aquest mode, amb el paràmetre length podem triar com es reparetix el 
volum a cada ballarina, en funció del temps, permetentonos la creació d’onades 
a partir dels valors instantanis de volum.

fft
El mode fft ens permet integrar els valors d’energia de 40 bandes de freqüencia 
de la musica dins els valors de pressió de les ballarines.

Length
El paràmetre length ens permet definir la longitud d’ona

Freq
El paràmetre freq ens permet definir la freqüència de la ona. El valor de freqüencia 
s’estableix en beats, relacionats amb el valor de BPM definit al setup

Phase
El paràmetre de phase determina el punt d’inici de la ona, cada cop que aquesta es 
resincronitza mitjançant el polsador play o quan es canvia de preset

%
El paràmetre % (mòdul) genera efectes de trossejat de la ona.

5. Compositor
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phQ
el paràmetre phQ (quantització de fase), agrupa els osciladors segons el numero in-
troduit

Q
El paràmetre Q (quantització), limita els valors possibles de pressio per a cada balla-
rina.

PWM
El paràmetre PWM, útil quan es selecciona la ona quadrada, determina la simetria de 
la ona. Si la ona seleccionada no és quadrada, aplica valor de tensió a la corba, similars 
a com ho fa el paràmetre “pow”

Pow
El paràmetre pow exponencia les corbes de la ona, creant pics més o menys acusats 
segons els valors introduits. Els rangs de valors utils van de 1 a n, i de 0 a 1/n

Ease
El paràmetre ease aplica un suavitzat als valors de pressió. El nombre introduit espe-
cifica els milisegons d’interpolació entre un valor i el següent

Clip
El paràmetre clip permet amplificar la ona, fins arribar a la distorsió.
Els rangs de valors utils van de 1 a n i de -1 a -n;  de 0 a 1/n i de 0 a -1/n

5. Compositor
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Symmetry points
El parametre de simetria ens permet definir quants punts de simetria te la ona re-
sultant

Random deviation
El paràmetre de desviació aleatòria ens permet aplicar un cert nivell de desafasament 
aleatori a cada oscil·lador

Amplitudes
La matriu d’amplituts ens permet definir l’amplitut màxima de cada oscilador.
Aquest paràmetre incorpora presets predeterminats que poden seleccionar-se a 
travès de la matriu de quadradets que trobem a sota el títol.
Per introduir noves configuracions d’amplituts, podem dibuixar directament sobre els 
40 sliders.

Inversions
La matriu d’inversions ens permet definir ll’inversió de cada oscilador.
Aquest paràmetre incorpora presets predeterminats que poden seleccionar-se a 
travès de la matriu de quadradets que trobem a sota el títol.
Per introduir noves configuracions d’inversió, podem dibuixar directament sobre els 
40 sliders.

5. Compositor
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Scale, offset, shift
Els paràmetres Scale, Offset, Shift, ens permeten alterar l’escala, desplaçament i 
rotació dels valors de pressió, respectivament.
Shift, és automatitzable mitjançant l’activació del botó que es troba al costat del slid-
er. ajustant el paràmetre numèric, definim el tempo al que treballarà l’automatisme, 
sempre vinculat al BPM definit al setup.

5. Compositor



26

5.3 Ballarines Angle
El modul de control de angle ens permet 
crear seqüències dinàmiques de l’angle 
dels motors de les 40 ballarines.

Limitacions físiques de les fonts
Donades les límitacions pròpies del 
sistema de funcionament dels motors 
presents a les ballarines, s’han de tenir 
en compte certes qüestions a l’hora de 
crear seqüencies d’angle:

-La velocitat del moviment dels motors 
és limitada, per tant no es poden fer can-
vis ràpids.

-Donat que no es poden entregar valors 
continus de posicionament als motors, 
el control de l’angle està basat només en 
ones quadrades.

Oscil·ladors LFO
El funcionament de l’algoritme d’ones d’aquest bloc es idèntic al descrit per al mòdul 
de pressió de ballarines (5.2), amb la diferència que en aquest modul només es tre-
balla amb ones quadrades, i qude per tant, alguns dels paràmetres associats amb les 
corbes (Q, phQ, pow, clip...) no hi son presents.

Velocity profile
El paràmetre velocity profile determinarà la velocitat amb que es mouen els motors 
entre dos valors successius. Es aconsellable fixar-se en els resultats al simulador 
quan es fan canvis en aquest paràmetre. En línies generals, a major valor de velocity 
profile, amb més lentitut es mouen els motors.

5. Compositor
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5.4 Central Pressió
El modul de control de angle ens per-
met crear seqüències dinàmiques de la 
pressió del sortidor central.

Oscil·ladors LFO
El funcionament del algoritme d’ones d’aquest bloc es idèntic al descrit per al mòdul 
de pressió de ballarines (5.2), amb la diferència que en aquest modul només es trebal-
la amb un únic oscil·lador.

5.5 Central Dimmer+RGB

El modul de control de dimmer+RGB ens 
permet crear seqüències dinàmiques de 
color pel sortidor central.

Dimmer
El funcionament del algoritme d’ones 
d’aquest bloc es idèntic al descrit per al 
mòdul de pressió de ballarines (5.2), amb 
la diferència que en aquest modul només 
es treballa amb un únic oscil·lador.

RGB
El funcionament del algoritme de color es idèntic al descrit per al mode “fader” del 
control RGB de les ballarines (5.1.5).

5. Compositor
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5.6. Perímetre RGB
El modul de control de color del Períme-
tre ens permet crear seqüències dinàmi-
ques de color pel perímetre de la font.

El funcionament del algoritme de color 
es idèntic al descrit a Ballarines RGB 
(5.1), amb la diferència que aquest modul 
només controla 12 punts de color, enlloc 
de 40.

5.7 Cascada
El botó de la cascada permet activar o de-
sactivar la cascada

5.8 Foc
El mòdul foc ens permet crear seqüèn-
cies dinàmiques de foc, activant i descati-
vant els firejets.

5.9. Masterfader
Masterfader és un control global que 
afecta a les pressions i la brillantor de 
totes les luminàries i bombes de la font. 

5. Compositor
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5.10 Presets

El mòdul de gestió de presets, a la barra superior de la interfície, ens permet gestionar 
les escenes

Desar un preset
Per desar l’escena actual nomes hem d’introduir un nom al camp “new preset” i pre-
sionar enter.  El preset es guardara dins el bank actiu. Si volem sobreescriure un pre-
set existent, presionem sobre el botó “overwrite preset”

Carregar un preset
Per carregar un preset, seleccionem el bank i el preset dels menus desplegables “ac-
tive bank” i “active preset”

Abans de poder carregar o guardar presets, hem d’assegurar-nos que a la interfície 
del Timeline hem creat un nou projecte o carregat un projecte existent, per tal que 
els presets que farem al compositor es guarden en la carpeta d’aquest projecte.

Si hem fet un nou projecte a Timeline, els bancs i presets apareixeran buits. Abans 
haurem de crear un nou bank a través de la interfície de configuració del compositor 
(punt 4, pàgina 17). Un cop creat aquest nou bank, ja podem desar presets, pre-se-
leccionant el bank actiu on volem guardar aquests presets en la interfície del com-
positor (5.10).

5. Compositor
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6. TIMELINE
La línea de temps ens permet crear partitures que organitzen en el temps les escenes 
creades amb l’eina de composició.
La línea de temps ens permet importar arxius de so i visualitzar-ne la ona, per tal de 
sincronitzar-ne còmodament els comportaments de la font; inserir escenes en qual-
sevol moment del temps i composar les foses d’entrada i sortida de les escenes apli-
cades a cadascuna de les dues fonts.

6.1 Funcionalitats de la GUI
L’interfície d’usuari de la línea de temps, basada en els clàssics seqüenciadors d’àu-
dio i vídeo, integra diverses funcionalitats intuitives per tal composar en el temps les 
escenes de cada font.
 
Menu principal
Al menú principal, a la banda superior de la línea de temps, accedim a paràmetres 
de control de la reproducció i d’accessibilitat: play, stop, carrega de projectes, zoom…

Play/Stop
Els controls de reproducció play i stop ens permeten iniciar o detenir la reproducció.
El boto “play” reprendrà la reproducció des del punt on hagi quedat el capçal l’últim 
cop que s’ha premut “stop”

OSC Out
Aquest paràmetre ens permet activar o desactivar la comunicació entre la línea de 
temps i el compositor d’escenes
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BPM
El paràmetre BPM ens permet configurar el valor de beats per minut de l’àudio que 
hem inserit.
Introduir el BPM correcte de la música de cada projecte ens permet treballar amb 
més precisió i sincronia, ja que fa possible la concordància de la graella gràfica de 
BPM amb els ritmes de la música. El BPM introduit a la línea de temps afectarà a les 
escenes creades amb el compositor, adaptant la velocitat dels dinamismes de les es-
cenes al tempo de la musica present en el projecte actual.

Duration
El camp duration ens dona informació de la durada total del projecte, determinada per 
la llargada del arxiu de audio inserit.

Zoom I/O
el boto zoom I/O fa un zoom automàtic sobre el “loop” definit amb la barra I/O

Zoom All
El botó Zoom all fa un zoom automàtic sobre tota la llargada total del projecte

I/O All
El boto I/O all ubica automàticament els punts d’inici i final del loop a l’inici i final del 
projecte
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Project
El botó desplegable project ens dona accès a les funcionalitats de gestió d’arxius de 
projecte:
 -Carregar un projecte existent (Open project)
 -Crear un nou projecte (New project)
 -Guardar un projecte (Save project)

Barra I/O
La barra I/O ens permet definir un loop que romandrà en reproducció en bucle. Aques-
ta eina es util per poder treballar amb detall determinades parts del projecte

Ticker/header
La barra de ticker/header ens permet fer saltar el capçal de reproducció a una nova 
posició, i ens dona informació del timecode de la posició actual d’aquest capçal

Barra de zoom
La barra de zoom ens permet fer zoom in i zoom out sobre qualsevol part del projecte.
Per tal d’efectuar aquest zoom, s’han de clicar i arrossegar els cercles dels extrems 
de la barra.
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6.2 Tracks
Els tracks són l’element principal de la línea de temps.
Cada track compleix una funció diferenciada, bé sigui com a contenidor d’àudio, com a 
sequenciador d’escenes o com a dissenyador de foses.

Els tracks tenen alguns elements comuns, que passem a descriure:

 Play Solo
 per reproduir en solo els continguts d’aquell track, obviant la informació  
 present en la resta de tracks

 Delay
 per configurar el retard en la sortida de dades d’aquell track. Aquesta fun 
 cionalitat té sentit a l’hora de corregir possibles defectes de retard en els  
 dispositius físics, per exemple, el retard de 250ms present entre la font llo 
 bregat i la font besòs.

 OSC OUT
 per habilitar o inhabilitar la sortida de dades de cada track

A més d’aquests trets comuns, els tracks tenen algunes funcionalitats específiques 
depenent del tipus de track:

Track d’àudio
El track d’àudio ens permet carregar un arxiu de so en format wav, 16 bits PCM. No 
són vàlids altres formats com mp3, wma o aiff.
Per carregar un arxiu d’àudio, pitjem sobre el botó “select audio” i seleccionem un 
arxiu de so del nostre disc dur. Un cop carregat, aquest arxiu d’àudio es grabarà au-
tomàticament a la carpeta de projectes.
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Track de presets 
El track de presets ens permet definir en quin moment del temps es carrega una es-
cena previament dissenyada amb el compositor. Per inserir una escena, cliquem amb 
el ratolí sobre el punt del temps on volem inserir l’escena. Apareixerà un quadre “File 
?”. Pitjant sobre aquest quadre, podrem triar qualsevol de les escenes creades amb el 
compositor

Track master
El track “master” ens permet dissenyar foses que afectaran a la brillantor de totes les 
llums de la font així com a tots els valors de pressió dels assortidors.
Per tal de crear corbes de fosa, cliquem sobre el track en el punt on volem un nou 
vertex.
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7 SIMULADOR

L’eina de simulació 3D ens permet visualitzar en temps real el comportament de les 
fonts.
Treballant simultàniament amb l’eina de composició i el timeline, podem tenir una 
aproximació fidedigna del resultat final dels espectacles.
S’hi han modelat les característiques físiques de les fonts i els seus temps de resposta 
(perfils de velocitat, latències en el temps de resposta de les bombes, potències de 
pressió, gravetat…) per tal que la representació final del simulador s’assembli el més 
possible a la realitat física.

7.1 Funcionalitats
Càmeres
El simulador ens permet canviar el punt de vista de les càmeres virtuals mitjançant 
accessos de teclat i ratolí, de forma similar a com ens movem dins els entorns 3D dels 
videojocs.

Cursors(fletxes): Desplaçament a esquerra, endavant, dreta i enrera, respectivament.
Q, E: Amunt i avall
Clicar i arrossegar: Rotació de la càmera
G: mostrar Interface gràfic (per activar o desactivar delays i simulació de motors)

A més a més, s’han creat vistes predefinides accessibles a través de les tecles numèri-
ques, del 0 al 9.
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7. Simulador


