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ANNEX I. METODOLOGIA D’EXPORTACIÓ DE DADES DE LECTURA INFRAROJA 

En aquest Annex I s’exposa la metodologia utilitzada per a l’obtenció de dades des del programa 

ThermaCam Researcher fins als fulls de càlcul d’Microsoft Excel, mitjançant els algortimes desenvolupats 

amb Visual Basic. En el marc d’aquest projecte s’han desenvolupat tres algoritmes: el de lectura de 

temperatures a la posició dels termoparells a les proves a gran escala, el de lectura de temperatures 

globals de les superfícies de les façanes, el del càlcul de l’alçada de la flama a les proves a gran escala i, 

finalment, de les lectures de temperatures a la posició dels termoparells a les proves a laboratori. Tots 

quatre segueixen el mateix procés esquematitzat a la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proves al Fire Seminar 

La gravació infraroja de les proves del Fire Seminar està formada per un total de 110 imatges, que 

s’aniran comptant amb la variable seq a tots els algoritmes. Cal mencionar que a la gravació del Fire 

Seminar hi ha un canvi de posició de la càmera entre la seq = 40 i la seq = 41, per la qual cosa tots els 

algoritmes estaran duplicats dins la corresponent macro, com es veurà a continuació 

 

1.1. Lectura de temperatura a la posició dels termoparells 

L’obtenció de la temperatura corresponent a la posició dels termoparells requereix dos passos: el càlcul 

de la posició dels termoparells i l’exportació de la temperatura corresponent a aquella posició. Per a 

això, es crea una línia al centre de cada façana, d’on es trobaran les posicions dels termoparells i se’n 

Sessió del 
programa 

Objectes 
d'anàlisi de 

la sessió 

Macro  
(algortime) 

Variables 
estudiades 

Full de 
càlcul 

  ThermaCam Researcher   Visual Basic   Microsoft Excel 

Inputs: 

 Seqüències de la gravació 

 Objectes de la sessió 

 Paràmetres i temperatures dels 

objectes 

Outputs: 

 Lectura de paràmetres i 

temperatures 

 Tractament de les dades 

Figura 1. Diagrama conceptual de la metodologia d'obtenció de dades 
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llegiran els valors de temperatura. A continuació s’exposa l’algoritme utilitzat per a l’obtenció de dades 

de la façana ETICS – EPS, per la qual la línia de la primera posició s’anomena Li01 i la de la segona Li05, 

com a la Figura 2. Uns objectes punt van ser utilitzats per comprovar l’origen (zero) de les línies. 

 

Figura 2. Mostra dels objectes de la façana ETICS - EPS a la sessió Anàlisi.irs 

Per a l’explicació en detall del procés d’exportació i de l’algoritme utilitzat s’exposa el cas concret de 

l’estudi de la façana ETICS – EPS (Façana 1). A continuació es mostra en detall l’algoritme de la macro 

TCES_F1, tot explicant les diferents passes que executa. L’algoritme es presenta en blau fosc, amb 

comentaris explicatius en negre. 

Denominació de la macro 

 
 

Crida a la sessió Anàlisi.irs 

 
 

Sub TCES_F1() 

Dim sess As Object   Definició del nom de la variable de la sessió del 

ThermaCam Researcher 

Dim sessName As String    Indicació del nom i la ubicació de la sessió  

sessName = ActiveWorkbook.Path + "\Analisi.irs"          

Set sess = GetObject(sessName) 
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Definició del full de càlcul i escriptura dels títols 

 
 

Definició de les variables necessàries per a la importació de dades des d’Anàlisi.irs 

 
 

Lectura de la longitud de Li01 i conseqüent assignació de valors a les variables d’importació 

 
 

Accions prèvies a l’inici del cicle de lectura d’imatges 

 
 

 

Dim col As Integer  Definició del nom de la variable per a les columnes  

Dim seq As Integer  Definició del nom de la variable per a les imatges de la sessió 

 

row = 6    Definició de les coordenades de la cel·la inicial (dins el full de càlcul) 

col = 1 

 

Sheets("TCE_F1").Select  Definició del full de càlcul 

Cells.Select 

 

Cells(1, 1).Value = "Time" Escriptura de títols al full de càlcul 

Cells(1, 4).Value = "Façana 1" 

Cells(2, 4).Value = "TCE1" 

Cells(2, 5).Value = "TCE2" 

 

Dim seq As Integer  Definició del nom de la variable per a les imatges de la sessió 

Dim num As Long  num serà la variable de la longitud de la línia estudiada 

Dim i As Long   i serà l’alçada en píxels dins la línia, corresponent a TCE1 

Dim j As Long   j serà l’alçada en píxels dins la línia, corresponent a TCE4 

Dim TArray As Variant  Variables necessàries per a l’anàlisi de dades de la línia. 

Dim SArray As Variant TArray contindrà totes les temperatures. SArray serà una variable 

de verificació 

num = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li01")  num prèn el valor dels píxels a li01 

ReDim SArray(num * 1) As Integer  Definició variables d’estudi de li01 segons 

ReDim TArray(num * 1) As Single  el valor de num 

 

i = (num / 8) * 5     Càlcul de la posició corresponent als termoparells 

j = (num / 8) * 3     (Per a Li01: zero a dalt, prèviament comprovat) 

sess.GotoFirstImage    Comença l’anàlisi amb la primera imatge 

seq = 1 
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Seqüència de lectura d’imatges 

 
 

Do While True 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cells(row,col).Value = sess.GetNamedValue(“time”) Escriu el temps d la imatge estudiada 

Cells(row, col + 1).Value = seq    Escriu la seq de la imatge estudiada 

  

Escriptura dels valors temps i númera de la seqüència de la imatge 

If seq = 41 Then      En canviar la posició, num prèn 

        num = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li05") els valors de la línia corresponent a la  

        ReDim SArray(num * 1) As Integer   segona posició (li05). La resta de  

        ReDim TArray(num * 1) As Single   variables s’han de redefinir també,  

        i = (num / 8) * 3     amb el nou valor de num. 

        j = (num / 8) * 5 

 End If 

Accions per al canvi de posició. Lectura de longitud de Li05 i reassignació de valors 

If seq > 40 Then    Procediment a seguir en la segona posició 

        num = sess.AnalysisTemperatureArray("li05", TArray, SArray) Obté totes les 

temperatures 

(TArray) de li05 i la 

seva verificació 

(SArray) 

        Cells(row, col + 3) = TArray(i) Escriu la temperatura corresponents a TCE1 (i) 

        Cells(row, col + 4) = TArray(j) Escriu la temperatura corresponents a TCE4 (j) 

        seq = seq + 1    Avança el comptador d’imatge 

End If 

 

 

Lectura i escriptura de temperatures per a la segona posició 

If seq < 41 Then    (Mateix) Procediment per la primera posició 

        num = sess.AnalysisTemperatureArray("li01", TArray, SArray) Obté totes les 

temperatures 

(TArray) de li01 i la 

seva verificació 

(SArray) 

        Cells(row, col + 3) = TArray(i) Escriu la temperatura corresponents a TCE1 (i) 

        Cells(row, col + 4) = TArray(j) Escriu la temperatura corresponents a TCE4 (j) 

        seq = seq + 1   Avança el comptador d’imatge 

End If 

 

Lectura i escriptura de temperaturas per a la primera posició 
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Sortida de l’algoritme 

 
 

 

1.2. Lectura de temperatura de l’àrea de la superfície de les façanes 

Amb la mateixa lògica que al cas anterior, per a l’anàlisi de les temperatures sobre tota l’àrea de les 

façanes es crea dins una única sessió dues àrees que cobreixin tota la superfície de cada façana per a 

cada posició de la gravació. Com mostra la Figura 3, el dintell queda fora de l’anàlisi ja que no correspon 

a l’estudi de propagació de la flama. 

   
Figura 3. Mostra de les àrees utilitzades a la primera posición de la sessió corresponent a Area_F1.  

Esquerra) Primera posició, dreta) segona posició 
 

Denominació de la macro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Area_F1() 

    If sess.IsLastImage Then   Si s’ha acabat la gravació 

        Exit Do     surt del cicle 

    End If      

 

Sortida del cicle (en arribar a l’última imatge) 

    sess.StepForward   Si no, avança a una altra imatge 

    row = row + 1                                              Es desplaça una fila cap avall (dins el full de càlcul) 

    Loop 

 

Avançament d’imatge dins la seqüència 
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Crida a la sessió Arees.irs 

 
 

Definició del full de càlcul i escriptura dels títols 

 
 

Definició de les variables necessàries per a la importació de dades des d’Arees.irs 

 
 

Accions prèvies a l’inici del cicle de lectura d’imatges 

 
 

 

 

Dim sess As Object 

Dim sessName As String 

sessName = ActiveWorkbook.Path + "\Arees.irs" 

Set sess = GetObject(sessName) 

Sheets("Area_F1").Select 

Cells.Select 

 

Range("A1") = "Time"   Escriu títols al full de càlcul 

Range("B1") = "Frame" 

Range("D1") = "T max" 

Range("E1") = "T min" 

Range("F1") = "T average" 

Dim seq As Integer 

Dim MaxTemp As Double  MaxTemp serà la màxima temperatura 

Dim MinTemp As Double  MinTemp serà la mínima temperatura 

Dim AvgTemp As Double  AvgTemp serà la temperatura mitjana 

Dim TempState As Integer  TempState és una variable necessària de verificació 

Dim bResult As Integer   bResult és una variable booleà necessària de verificació 

 

sess.GotoFirstImage    Comença l’anàlisi amb la primera imatge 

seq = 1 



 

 

9 ANNEX I. METODOLOGIA D’EXPORTACIÓ DE DADES DE LECTURA INFRAROJA 

Seqüència de lectura d’imatges 

 

Do While True 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cells(seq + 1, 1).Value = sess.GetNamedValue("time") 

Cells(seq + 1, 2).Value = seq 

 

  

Escriptura dels valors temps i númera de la seqüència de la imatge 

If seq < 41 Then    

        bResult = sess.AnalysisTemperatureByName("ar01.max", MaxTemp, TempState) 

        If bResult = True Then   Obté i verifica la temperatura màxima 

            Cells(seq + 1, 4).Value = MaxTemp   L’escriu 

            bResult = sess.AnalysisTemperatureByName("ar01.min", MinTemp, TempState) 

                If bResult = True Then    Obté i verifica la temperatura mínima 

                    Cells(seq + 1, 5).Value = MinTemp  L’escriu 

                    bResult = sess.AnalysisTemperatureByName("ar01.avg", AvgTemp, TempState) 

                    If bResult = True Then    Obté i verifica la temperatura mtjana

             Cells(seq + 1, 6).Value = AvgTemp  L’escriu 

                    End If 

                End If 

        End If 

    End If 

 

 

Lectura i escriptura de temperatures per a la primera posició 

    If seq > 40 Then   Mateix procediment per a la segona posició amb ar05 

        bResult = sess.AnalysisTemperatureByName("ar05.max", MaxTemp, TempState) 

        If bResult = True Then    

            Cells(seq + 1, 4).Value = MaxTemp 

            Cells(seq + 1, 6).Value = TempsState 

            bResult = sess.AnalysisTemperatureByName("ar05.min", MinTemp, TempState) 

                If bResult = True Then 

                    Cells(seq + 1, 5).Value = MinTemp 

                    bResult = sess.AnalysisTemperatureByName("ar05.avg", AvgTemp, TempState) 

                    If bResult = True Then 

                        Cells(seq + 1, 6).Value = AvgTemp 

                    End If 

                End If 

        End If 

    End If 

 

Lectura i escriptura de temperaturas per a la primera posició 
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Sortida de l’algoritme 

 
 

1.3. Càlcul de l’alçada de la flama 

En aquest algoritme es creen per a cada façana cinc línies verticals i equidistants repartides per tota la 

superfície. Per a cada imatge, l’algoritme busca a cada línia, el primer píxel començant per dalt que té 

una temperatura superior a la temperatura llindar (lim). Aquesta temperatura límit correspon a la 

temperatura del flame tip considerada de l’ordre de 350 ºC (Babrauskas, 2006). 

Denominació de la macro 

 
 

Crida a la sessió FlamaF1.irs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Flama_F1() 

Dim sess As Object  

Dim sessName As String 

sessName = ActiveWorkbook.Path + "\FlamaF1.irs" 

Set sess = GetObject(sessName) 

 

    If sess.IsLastImage Then   Si s’ha acabat la gravació 

        Exit Do     surt del cicle 

    End If      

 

Sortida del cicle (en arribar a l’última imatge) 

    sess.StepForward   Si no, avança a una altra imatge 

    row = row + 1                                              Es desplaça una fila cap avall (dins el full de càlcul) 

    Loop 

 

 

Avançament d’imatge dins la seqüència 
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Definició del full de càlcul i escriptura dels títols 

 
 

Dim col As Integer 

Col = 2 

 

Sheets("Flama_F1").Select 

Cells.Select 

 

Cells(1, 1).Value = "Temperatura límit"  Escriu títols 

Cells(1, 5).Value = "Primera posició" 

Cells(1, 8).Value = "Segona posició" 

Cells(2, 5).Value = "Línia" 

Cells(2, 6).Value = "Píxels" 

Cells(2, 7).Value = "Metre/Píxel" 

Cells(2, 8).Value = "Línia" 

Cells(2, 9).Value = "Píxels" 

Cells(2, 10).Value = "Metre/Píxel" 

Cells(3, 5).Value = "Li01" 

Cells(4, 5).Value = "Li02" 

Cells(5, 5).Value = "Li03" 

Cells(6, 5).Value = "Li04" 

Cells(7, 5).Value = "Li05" 

Cells(3, 8).Value = "Li06" 

Cells(4, 8).Value = "Li07" 

Cells(5, 8).Value = "Li08" 

Cells(6, 8).Value = "Li09" 

Cells(7, 8).Value = "Li10" 

Cells(9, 1).Value = "Seq." 

Cells(10, 1).Value = "Hora" 

Cells(11, 1).Value = "Trans." 

Cells(13, 1).Value = "L1" 

Cells(14, 1).Value = "L2" 

Cells(15, 1).Value = "L3" 

Cells(16, 1).Value = "L4" 

Cells(17, 1).Value = "L5" 
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Definició de les variables necessàries per a la importació de dades des d’FlamaF1.irs 

 
 

Dim seq As Integer 

Dim num1 As Long  Cal definir un num per a cada línia de la façana 

Dim num2 As Long 

Dim num3 As Long 

Dim num4 As Long 

Dim num5 As Long 

Dim lim As Long   lim serà el valor límit (criteri per concretar els flames tips) 

Dim lim1 As Long 

Dim lim2 As Long 

Dim lim3 As Long 

Dim lim4 As Long 

Dim lim5 As Long 

Dim i As Long   i serà la posició del primer píxel amb temperatura major que lim 

Dim TArray1 As Variant 

Dim TArray2 As Variant 

Dim TArray3 As Variant 

Dim TArray4 As Variant 

Dim TArray5 As Variant 

Dim SArray1 As Variant 

Dim SArray2 As Variant 

Dim SArray3 As Variant 

Dim SArray4 As Variant 

Dim SArray5 As Variant 
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Lectura de la longitud de les línies de la primera posició (Li01, Li02, Li03, Li04 i Li05) i conseqüent 
assignació de valors a les variables d’importació 

 
 

Lectura de la temperatura llindar 

 
 

Accions prèvies a l’inici del cicle de lectura d’imatges 

 
 

 

 

 

num1 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li01") Defineix el num per totes les línies de la  

num2 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li02") primera posició 

num3 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li03") 

num4 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li04") 

num5 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li05") 

 

ReDim SArray1(num1 * 1) As Integer 

ReDim TArray1(num1 * 1) As Single 

ReDim SArray2(num2 * 1) As Integer 

ReDim TArray2(num2 * 1) As Single 

ReDim SArray3(num3 * 1) As Integer 

ReDim TArray3(num3 * 1) As Single 

ReDim SArray4(num4 * 1) As Integer 

ReDim TArray4(num4 * 1) As Single 

ReDim SArray5(num5 * 1) As Integer 

ReDim TArray5(num5 * 1) As Single 

lim = Cells(1, 3).Value   Llegeix el valor límit que s’ha introduït al full de càlcul 

 

lim1 = 0      Mentre no s’hagi trobat una temperatura major  

lim2 = 0      a lim els limX de cada línia es mantenen al zero 

lim3 = 0 

lim4 = 0 

lim5 = 0 

seq = 1 

sess.GotoFirstImage 
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     Do While seq < 111       

           Escriptura dels valors temps i numeració de la seqüència de la imatge  

 
           Accions per al canvi de posició. Lectura de longitud de Li05 i reassignació de valors  

          
Lectura i escriptura de temperatures per a la segona posició       

 

Cells(9, col).Value = seq 

Cells(10, col).Value = sess.GetNamedValue("time") 

 

If seq = 41 Then      En el canvi de posició, redefineix 

        num1 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li06") totes les variables relacionades  

        num2 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li07") amb les línies a estudiar per  

        num3 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li08") associar-les a les línies de la  

        num4 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li09") segona posició 

        num5 = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li10") 

        ReDim SArray1(num1 * 1) As Integer 

        ReDim TArray1(num1 * 1) As Single 

        ReDim SArray2(num2 * 1) As Integer 

        ReDim TArray2(num2 * 1) As Single 

        ReDim SArray3(num3 * 1) As Integer 

        ReDim TArray3(num3 * 1) As Single 

        ReDim SArray4(num4 * 1) As Integer 

        ReDim TArray4(num4 * 1) As Single 

        ReDim SArray5(num5 * 1) As Integer 

        ReDim TArray5(num5 * 1) As Single 

    End If 

 

    If seq > 40 Then    Procediment a la segona posició 

        num1 = sess.AnalysisTemperatureArray("li06", TArray1, SArray1) Analitza Li06 

        i = num1 – 1  S’ha comprovat prèviament que té el zero a 

baix.  Per començar l’anàlisi per dalt, i prèn el 

màxim valor, num1 - 1 

       Do While lim1 < lim       

           If TArray1(i) > lim Then   Si troba una temperatura major a lim 

                Cells(13, col).Value = i * (8 / num1) Escriu la seva posició en metres 

                lim1 = 100000    Defineix lim1 com a valor molt gran, com a  

booleà de que la primera temperatura major 

a lim ha estat trobada 

           End If      

            i = i – 1  Si encara no ha estat trobada, baixa una 

posició per estudiar la temperatura a un píxel 

més avall 

        Loop 

         

 

 

  Cicle de lectura d’imatges 
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num2 = sess.AnalysisTemperatureArray("li07", TArray2, SArray2) Analitza Li07 igual que Li06 

        i = num2 – 1   S’ha comprovat prèviament que té el zero a baix.   

        Do While lim2 < lim 

            If TArray2(i) > lim Then 

                Cells(14, col).Value = i * (8 / num2) 

                lim2 = 100000 

            End If 

            i = i - 1 

        Loop 

        num3 = sess.AnalysisTemperatureArray("li08", TArray3, SArray3)   

   

        i = num3 – 1   S’ha comprovat prèviament que té el zero a baix.   

        Do While lim3 < lim 

            If TArray3(i) > lim Then 

                Cells(15, col).Value = i * (8 / num3) 

                lim3 = 100000 

            End If 

            i = i - 1 

        Loop 

 

        num4 = sess.AnalysisTemperatureArray("li09", TArray4, SArray4) 

        i = num4 – 1   S’ha comprovat prèviament que té el zero a baix.   

        Do While lim4 < lim 

            If TArray4(i) > lim Then 

                Cells(16, col).Value = i * (8 / num4) 

                lim4 = 100000 

            End If 

            i = i - 1 

        Loop 

        num5 = sess.AnalysisTemperatureArray("li10", TArray5, SArray5)      

  

        i = num5 - 1    S’ha comprovat prèviament que té el zero a baix. 

        Do While lim5 < lim 

            If TArray5(i) > lim Then 

                Cells(17, col).Value = i * (8 / num5) 

                lim5 = 100000 

            End If 

            i = i - 1 

        Loop 

    End If 

        Loop 
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If seq < 41 Then    (Mateix) Procediment per a la primera posició 

        num1 = sess.AnalysisTemperatureArray("li01", TArray1, SArray1) 

        i = 0    S’ha comprovat prèviament que té el zero a dalt.   

Per començar l’anàlisi per dalt, i pren el mínim valor, 0 

        Do While lim1 < lim 

            If TArray1(i) > lim Then 

                Cells(13, col).Value = (num1 - i - 1) * (8 / num1) 

                lim1 = 100000 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

        num2 = sess.AnalysisTemperatureArray("li02", TArray2, SArray2) 

        i = 0    S’ha comprovat prèviament que té el zero a dalt. 

        Do While lim2 < lim 

            If TArray2(i) > lim Then 

                Cells(14, col).Value = (num2 - i - 1) * (8 / num2) 

                lim2 = 100000 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

        num3 = sess.AnalysisTemperatureArray("li03", TArray3, SArray3) 

        i = 0    S’ha comprovat prèviament que té el zero a dalt. 

        Do While lim3 < lim 

            If TArray3(i) > lim Then 

                Cells(15, col).Value = (num3 - i - 1) * (8 / num3) 

                lim3 = 100000 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

        num4 = sess.AnalysisTemperatureArray("li04", TArray4, SArray4) 

        'Zero a dalt    S’ha comprovat prèviament que té el zero a dalt. 

        i = 0 

        Do While lim4 < lim 

            If TArray4(i) > lim Then 

                Cells(16, col).Value = (num4 - i - 1) * (8 / num4) 

                lim4 = 100000 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

         

 

 



 

 

17 ANNEX I. METODOLOGIA D’EXPORTACIÓ DE DADES DE LECTURA INFRAROJA 

 

 
 

Sortida de l’algoritme 

 

Així doncs, d’aquest algoritme en resulta un full de càlcul amb cinc alçades per a cada imatge. Com s’ha 

vist a l’apartat 5.3.5, d’aquests valors se n’estudia el màxim i la mitjana. 

 

2. Proves al FlamesLab: Lectures de temperatura a la posició dels termoparells 

El procediment per al càlcul de la temperatura dels termoparells a les proves del FlamesLab és 

pràcticament idèntic al de les temperatures dels termoparells al FireSeminar. Es crea una línia al centre 

de la mostra per tal d’exportar els valors dels termoparells superficials, TC B0, TC A0 i TC Sup0. Ambdós 

algoritmes segueixen clarament la mateixa lògica. Es mostra a continuació l’exemple utilitzat per la 

gravació de l’EPS. 

Denominació de la macro 

 
 

Crida a la sessió EPS_TC.irs 

 
 

num5 = sess.AnalysisTemperatureArray("li05", TArray5, SArray5) 

        i = 0    S’ha comprovat prèviament que té el zero a dalt. 

        Do While lim5 < lim 

            If TArray5(i) > lim Then 

                Cells(17, col).Value = (num5 - i - 1) * (8 / num5) 

                lim5 = 100000 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

    End If 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub EPS_TC() 

Dim sess As Object 

Dim sessName As String 

sessName = ActiveWorkbook.Path + "\EPS_TC.irs" 

Set sess = GetObject(sessName) 
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Definició del full de càlcul i escriptura dels títols 

 
 

Definició de les variables necessàries per a la importació de dades des d’EPS_TC.irs 

 
 

Lectura de la longitud de Li01 i conseqüent assignació de valors a les variables d’importació 

 
 

Accions prèvies a l’inici del cicle de lectura d’imatges 

 
 

 

Dim row As Integer 

 

row = 5 

 

Sheets("EPS").Select 

Cells.Select 

  

Cells(4, 1).Value = "Hora"  Escriu títols 

Cells(4, 2).Value = "Temps (mm:ss)" 

Cells(4, 3).Value = "Temps (min)" 

Cells(4, 6).Value = "TC B0" 

Cells(4, 7).Value = "TC A0" 

Cells(4, 8).Value = "TC Sup0" 

Dim num As Long 

Dim B0 As Long    Variables corresponents a les posicions dels termoparells 

Dim A0 As Long 

Dim Sup0 As Long 

Dim TArray As Variant 

Dim SArray As Variant 

num = sess.AnalysisTemperatureArrayLen("li01")  Analitza Li01. Prèviament, s’ha  

ReDim SArray(num * 1) As Integer   comprovat que té l’origen a dalt 

ReDim TArray(num * 1) As Single 

 

Sup0 = 0      Calcula les posicions corresponents 

A0 = (num / 10) * 6 

B0 = (num / 10) * 9 

sess.GotoFirstImage    Comença l’anàlisi amb la primera imatge 

seq = 1 
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Seqüència de lectura d’imatges 

 
 

Sortida de l’algoritme 

 
 

Do While True 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cells(row, 1).Value = seq 

Cells(row, 2).Value = sess.ImageTimeMSec Escriu el temps amb precisió de milisegons 

  

Escriptura dels valors temps i númera de la seqüència de la imatge 

num = sess.AnalysisTemperatureArray("li01", TArray, SArray) 

Cells(row, 6) = TArray(B0)   Escriu els valors de les temperatures 

Cells(row, 7) = TArray(A0) 

Cells(row, 8) = TArray(Sup0) 

 

Lectura i escriptura de temperatures 

    If sess.IsLastImage Then   Si s’ha acabat la gravació 

        Exit Do     surt del cicle 

    End If      

 

Sortida del cicle (en arribar a l’última imatge) 

    sess.StepForward   Si no, avança a una altra imatge 

    row = row + 1                                              Es desplaça una fila cap avall (dins el full de càlcul) 

    Loop 

 

Avançament d’imatge dins la seqüència 


