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1. Resum 

Aquesta memòria mostra el modelat, les bases teòriques, el funcionament i els resultats del 

P.F.C. (Projecte Final de Carrera) “Modelització de superfícies per llum difusa”. El 

document està estructurat en tres parts: Les bases teòriques, el modelitzat de l’aparell i el 

seu funcionament generació i interpretació de resultats. 

L’equip es un instrument de mesura radiomètrica. Analitza la distribució de llum reflexa i 

transmesa per un làser que incideix sobre la mostra. Per realitzar les captures s’adaptarà 

una càmera digital per a que pugui funcionar com a sensor. Aquest sensor ha de captar els 

pendents de la llum que arriba des de la mostra. D’aquesta forma es pot elaborar un mapa 

de distribució energètica per les direccions de la llum. 

L’objectiu d’aquest projecte era construir un equip de mesura radiomètrica amb possibilitat 

d’adaptació fàcil a altres aplicacions de mesura. S’han hagut de triar els components, 

dissenyar els que no existien, realitzar les proves de viabilitat, programar un programa de 

captura i procés d’imatge i comprovar els resultats. 
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3. Glossari 

EFL (Effective Focal Length):  És la distància entre el focus del sistema òptic a la primera 

superfície òptica. 

Focus:  Punt de convergència dels raigs de llum que han incidit sobre el sistema 

paral·lelament a l’eix òptic [1] 

Reflexió:  La reflexió és el canvi de direcció d’un raig de llum quan aquest no aconsegueix 

traspassar un canvi de medi. El raig continua el seu moviment en el mateix pla amb el que 

havia incidit, però en el mateix medi amb en el que ha incidit (no traspassa la mostra, com 

passa amb la refracció) 

Reflexió Lambertiana: Superfície ideal que reflexa la llum incident en totes les direccions 

per igual. 

Refracció:  Quan un raig de llum incideix en una superfície, part d’aquesta energia continua 

el seu trajecte travessant la superfície. Aquest raig varia la seva direcció en funció de la llei 

d’Snell. 
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4. Prefaci 

4.1. Origen del projecte 

Aquest projecte parteix d’una col·laboració entre la UPC i la Universitat de Tucuman 

(Argentina). Forma part d’un projecte més gran que s'està fent a Argentina per poder 

controlar l’estat dels cultius de forma automàtica. 

Pel sistema de control que utilitzen necessiten conèixer els factors de reflexió de totes les 

superfícies orgàniques que pugui haver en el camp de conreu. Aquestes superfícies poden 

ser fulles, flors o fruits entre d’altres. 

Els principis de mesura i proves òptiques realitzades s’han utilitzat en dos projectes més en 

els que ha participat l’autor d’aquest projecte. 

4.2. Motivació 

L’empresa per la que treballa l’autor d’aquest projecte necessitava desenvolupar un equip 

que permetés realitzar mesures de dispersió. El seu desenvolupament i objectius eren 

compatibles amb l’estructura d’un projecte final de carrera. 
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5. Introducció 

5.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte es crear un prototip d’un equip de mesura radiométrica. Aquest equip 

ha de ser funcional i demostrar l’aplicació de la teoria utilitzada per dissenyar-lo. 

L’equip està ideat per analitzar la distribució de llum reflectida i transmesa de forma difusa 

d’una superfície. Els elements principals són una càmera, un làser i la mostra a analitzar. A 

partir de les captures realitzades es modelitza la superfície de la mostra. 

El resultat de tot el procés és un conjunt de registres que mostren la distribució energètica 

del reflex de la llum en una superfície. A partir d’aquests registres es pot realitzar un post 

processat per obtenir un model industrial de superfície, com podria ser el ABg. 

5.2. Abast del projecte 

El projecte comprèn el disseny del prototip i del seu programari. No inclou la optimització 

per a que sigui un instrument comercial. El sistema només obté models correctes per 

materials homogenis. Les superfícies que serveixen de mostra han de ser planes. 

5.3. Relació amb altres treballs 

El projecte parteix d’una col·laboració que ha estat realitzant la UPC amb la universitat de 

Tucuman d’ençà un parell d’anys. Aquest projecte tractava de realitzar un mesurador de 

llum difosa reflexa per superfícies orgàniques. La idea era poder obtenir les característiques 

òptiques de diferents vegetals per poder realitzar un sistema de vigilància de conreus. 

Actualment el projecte conjunt s’ha resolt utilitzant el mateix concepte en les mesures però 

utilitzant un sistema de captures i processat d’informació diferent. 

Per motius de secret industrial només s’esmentarà que s’ha realitzat un projecte amb un 

concepte semblant per la multinacional Indra. 

En ambdós projectes l’autor d’aquest projecte hi ha participat. 
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6. Bases teòriques 

En aquest capítol s’expliquen els conceptes teòrics d’òptica que s’han utilitzat per dissenyar 

el prototip. Els conceptes bàsics de l’òptica no s’expliquen. Alguns d’aquests conceptes són 

la reflexió, la refracció o la llei d’Snell (relació d’angles en la refracció). 

6.1. Reflexió especular i difusa o scattering 

La reflexió es dóna quan un feix de raigs de llum 

incideix sobre la superfície que es forma entre dos 

medis diferents. 

En un medi ideal el raig incident es reflexa totalment 

en una única direcció. Aquesta direcció està dins del 

pla format per la normal del pla on reflexa i el vector 

de llum incident. A part, l’angle que forma el raig 

reflectit amb la normal del pla és igual que el del raig 

incident amb la normal (llei de la reflexió). A aquest tipus de reflexió se l’anomena 

especular. [2] 

En la realitat no es pot dir que hi hagi superfícies amb reflexió especular. Alguns miralls 

especials s’aproximen molt, però sempre hi ha una porció d’energia que no compleix la llei 

de la reflexió. 

En la reflexió difusa no es compleix que el reflex de tots els raigs són en la mateixa direcció 

(com en el cas de la reflexió especular). En el cas difús el feix de llum es reflexa i propaga 

en totes direccions, encara que normalment la direcció de reflexió difusa té més energia i 

aquesta disminueix a l’allunyar-se angularment d’ella. 

Segons McClumey s’entén com element difusor aquell element tal que, a l’incidir llum, la 

distribució espacial de dit feix és modificada i desviada en múltiples direccions sense 

modificar la seva longitud d’ona. Aquesta definició és aplicable tant si l’element considerat 

és una superfície o un element de volum. Per tant, segons la definició anterior, per a poder 

simular l’efecte d’un element difusor s’han de tenir en compte dos aspectes: El balanç 

energètic entre el feix incident i el difós. La definició anterior és, clarament, una definició 

funcional.  [3] 

La difusió també es pot considerar com la resultant microscòpica dels efectes locals de 

transmissió, reflexió i/o difracció de la llum a l’interactuar amb les “irregularitats” del medi, ja 

 

Figura 6.1.1: Reflexió difusa de la llum 
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siguin superficials o volumètriques. Aquestes interaccions s’acostumen a anomenar 

“scattering”. Segons aquest model de difusió l’scattering es produeix quan un feix de llum 

interacciona amb l’element difusor. Depèn de la densitat, la distribució i les propietats dels 

“scatters” en el difusor. [3] 

6.2. Pas de la llum a través d’un objectiu òptic 

Un objectiu es un sistema òptic convergent col·locat a l'extrem d'un instrument òptic. Està 

situat per la banda de l'objecte, i té per missió formar una imatge real de l'objecte. Aquesta 

és observada a través d'un ocular o bé recollida per una pantalla o una emulsió fotogràfica  

[1] 

Sovint els objectius estan formats per varies lents i/o miralls. Hi ha casos que és possible 

modificar la distància o la posició angular entre elles. Això permet modificar algunes 

propietats, com la distància focal. 

Quan uns raigs de llum passen a través d’una lent que ha estat enfocada a l’infinit, tots els 

que tenen la mateixa direcció convergeixen en el mateix punt a una distància EFL (Effective 

Focal Lengh o distància focal efectiva).[2] Aquest efecte està representat en la figura 6.2.1.  

 

Figura 6.2.1: Pas de raigs paral·lels incidint en una lent prima 

Com tota l’energia lumínica que viatja en una direcció va a parar al mateix punt, es pot 

considerar que en aquell punt hi ha el sumatori de tota l’energia que es desplaça en aquella 

direcció. 
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 Un altre dels efectes que es produeixen es que els raigs que passen pel centre de la lent 

és que no canvien la seva direcció. Això és especialment útil per poder determinar en quina 

direcció han vingut els raigs. Com es pot veure en la figura 6.2.2, el càlcul de l’angle de la 

direcció amb la normal de la pantalla es pot trobar amb l’equació (Eq. 6.2.1) 

 

Figura. 6.2.2: Relació trigonomètrica 

 

EFL

h=θtan  (Eq. 6.2.1) 

D’aquesta manera es pot determinar de forma unívoca la direcció del raig a partir de les 

coordenades del punt format en la pantalla. 

Per qüestions de formulació, per especificar les direccions dels raigs de llum es fan servir 

els cosinus directors respecte l’eix perpendicular a la càmera. Per tant, cada direcció estarà 

representada per dos cosinus directors (ja que els punts formats estan sobre una pantalla 

plana). 

6.3. La pantalla 

Si com a pantalla es fa servir una superfície de fotodíodes, es pot obtenir la quantitat 

d’energia que es transporta per cada direcció de la llum. D’aquesta forma, coneixent la 

posició de cada díode, es pot obtenir tant la direcció com l’energia que arriba. Una matriu 

de fotodíodes es pot trobar dins de les càmeres digitals. 

Els fotodíodes tenen una superfície. Això implica que hi haurà una quantitat de direccions 

de llum diferents que incidiran en el mateix fotodíode. Aquest efecte es pot veure en la 

figura 6.3.1. 



Pág. 16  Memòria 

 

Per tant, la mida del fotodíode limitarà la resolució del sistema. Contra més petit sigui el 

fotodíode, menys direccions diferents hi arribarà. Per tant, si hi arriben menys direccions, la 

lectura serà més acurada. 

 

Figura. 6.3.1: Varies direccions incidint sobre un fotodíode 

S’anomena “angle de visió” a la diferència entre l’angle mínim i màxim que pot veure el 

fotodíode. Si es representa l’angle de visió (Eq. 6.3.1) segons la posició del píxel, s’obté la 

gràfica de la figura 6.3.2 (dades de la càmera usada en el muntatge GUPPY F080-B) 
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Figura. 6.3.2: Angle de visió del fotodíode respecte a la seva posició 

Com es pot comprovar, l’angle de visió és més petit en els extrems de la superfície que en 

el centre. No obstant, si es calcula l’error dels angles de visió entre un punt de l’extrem i del 

centre, s’obté la taula 6.3.1. 
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Direcció Error (º) Error (%) 

Horitzontal 2.705E-3 1.632E-2 

Vertical 1.576E-3 1.253E-4 

Taula 6.3.1 

Com es pot comprovar en la taula 6.3.1, l’error per utilitzar fotodíodes és menor, en el pitjor 

dels casos, al 0.017%. Encara que aquest efecte és quasi imperceptible, el procediment 

per corregir-lo és semblant a la correcció per efecte barril del capítol 8.1.6. Per tant, quan 

es corregeixi l’ efecte barril , també es corregirà aquest efecte. 

6.4. Model ABg 

Gràcies a una càmera podem obtenir la quantitat d’energia que es desplaça en una 

determinada direcció. A partir de l’angle que forma el làser amb la mostra, la orientació 

d’aquesta respecte la càmera i l’energia rebuda, es pot fer una reconstrucció matemàtica 

de com era la mostra en termes de propietats. 

Per modelar la mostra es poden usar varies aproximacions i mètodes. Un dels més utilitzats 

per models industrials és el model ABg. Encara que el projecte no arriba a crear el model, 

és important conèixer el processat que es realitzarà posteriorment a partir dels resultats 

obtinguts. 

El model ABg és un model molt potent  y molt usat per definir la funció de distribució de 

dispersió bidireccional (Bidirectional Scattering Distribution Function o BSDF). La BSDF es 

defineix com la radiancia dispersada per unitat de radiancia incident. En la figura 6.4.1 es 

pot veure una representació de la radiancia incident i de la dispersada, i de quins són els 

paràmetres que el model considera importants. 
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Figura 6.4.1: Representació vectorial de la dispersió de la llum 

I: Vector de llum incident. S: Vector de llum reflex per dispersió 

Θ: Angle mesurat des de la normal. Φ: Angle azimutal 

Les unitats del BSDF són l’invers d’estereoradiants (sr-1). 

En moltes superfícies òptiques el model BSDF és independent de la direcció si es dibuixa 

com a funció dels cosinus de la direcció en comptes de l’angle. Aquest efecte va ser 

anunciat per James E. Harvey [4]. 

Aquest model de dispersió està acceptat com a vàlid en les següents condicions: 

- Quan la dispersió és causa d’una rugositat superficial aleatòria i isotròpica.  

- Quan la mida de la rugositat sigui petita comparada amb la longitud d’ona de la llum 

dispersada. 

Aquestes condicions són generalment vàlides en superfícies òptiques polides. [5] 

6.4.1. Formulació 

Els models BSDF es caracteritzen per tres paràmetres: A, B i g. Aquests paràmetres són 

constants i propis de cada material caracteritzat. L’equació (Eq. 6.4.1.1) mostra la relació 

entre aquests valors: 
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| |g
A

BSDF
B x

=
+

r  (Eq. 6.4.1.1) 

Com es pot apreciar, el model depèn d’X. 

X és la diferència entre el vector de reflexió especular (R) projectat sobre el pla de reflexió 

(β0) i el vector de reflexió dispersa (S) projectat en el pla de reflexió (β). En la figura 6.4.1.1 

es poden veure aquests vectors representats. 

 

 

Figura 6.4.1.1: Relació entre els vectors de reflexió especular (R) i el de reflexió difusa (S) 

S’han d’aplicar les següents restriccions a les constants per a que el model sigui vàlid: 

- A ≥ 0 

- Si g ≠ 0 � B>10-12 

- Si g = 0 � B ≥ 0 

Si A és zero, llavors no es produeix dispersió. g pot ser qualsevol valor (inclòs valors 

negatius) però normalment és un valor entre 0 i 3. 

Si el valor de g és zero, queda l’equació (Eq. 6.4.1.2). Llavors la reflexió especular és 

constant en qualsevol direcció. 

1

A
BSDF

B
=

+
 (Eq. 6.4.1.2) 
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En aquest cas, la reflexió resultant s’anomena Lambertiana. 

La representació d’una corba generada per aquest model és, per exemple, la de la figura 

6.4.1.2: 

BSDF

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00

X  

Figura 6.4.1.2: Corba del model ABg, amb A=0.002, B=0.0005 i g=2.0 

El model ABg té unes característiques interessants, sempre i quan g sigui diferent a zero: 

- Quan |X|g << B, la corba s’aplana cap al valor A/B contra més tendeix X a zero. 

- Quan |X|g >> B, la corba tendeix a una recta en un dibuix doblement logarítmic amb 

pendent –g. 

- El punt de transició entre la part horitzontal i la pendent es troba segons L’equació 

(Eq. 6.4.1.3) 

log

10
B

gx =  (Eq. 6.4.1.3) 

L’explicació d’aquest apartat s’ha extret del manual del programa Zemax [5]. 
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7. Disseny de l’equip 

L’equip ha de permetre posicionar relativament una mostra, una càmera i un làser. El làser 

ha d’incidir en la mostra i el seu reflex ha de ser captat per una càmera. D’entre tots els 

possibles dissenys s’ha trial el de la figura 7.1. 

 

Figura 7.1: Disseny conceptual de l’equip 

En el disseny de la figura 7.1 es pot observar el funcionament bàsic de l’equip. El làser 

roman estàtic projectant el seu feix de llum cap a la mostra. La mostra pot girar sobre el seu 

eix, fent variar l’angle d’incidència del làser. Finalment, la càmera gira al voltant de la 

mostra per poder captar tota la llum que s’ha reflectit. 

Aquest model presenta clars avantatges davant de l’alternativa de fixar la mostra i fer girar 

el làser. El problemes d’aquest disseny alternatiu deriven del fet que es necessitaria un braç 

extra per moure el làser. En fer això, els cables del làser podrien molestar a l’hora de girar. 

S’introduirien esforços innecessaris en l’eix de rotació i es necessitaria un coixinet més fort 

per aguantar el braç. 

Una variació del sistema dissenyat podria ser mantenir quieta la càmera i girar el làser. El 

problema bàsic rau en el fet que es necessita que el feix de llum sigui el més estable 

possible. Moure el làser pot implicar petites variacions que facin la mesura poc precisa. En 

canvi, la càmera es comporta com un element compacte i que treballa sempre bé. 
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7.1. Secció central 

En la figura 7.1.1 es pot veure una secció de la part central del muntatge. 

 

Figura 7.1.1: Esquema del muntatge central on hi va la mostra i la càmera 

Com es pot veure en la figura 7.1.1, la càmera està unida al cos central per un braç i uns 

cargols. L’eix per al portamostres està recolzat al cos central amb dos coixinets separats. 

Això li permet girar l’eix de forma independent. El cos central gira gràcies a un coixinet 

suportat per una base. Gira de forma controlada gràcies a una corriola. 

Els elements estructurals (braç, eix, cos central, base, etc) estan fets de duralumini 

(alumini, coure i magnesi principalment). Aquest material té molts avantatges per a poder 

crear prototips: Té una resistència mecànica alta a temperatura ambient, es pot reciclar. 

7.1.1. La càmera 

La càmera seleccionada és una càmera digital d’alta velocitat, amb temps d’exposició entre 

1µs i 4095µs. Aquest rang de valors de temps d’exposició assegura que es pugui captar 

energia en moltes condicions de reflectància i transmissió diferents. A part, l’alta velocitat 

de captació permet realitzar les captures amb menor temps, de forma que el procés total és 

més curt. 

Càmera Eix per al 

portamostres 

Coixinets 

Corriola 

base 

 

Braç de la càmera 
Cos central 
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Les càmeres digitals tenen avantatges davant de 

les analògiques. Per una part, es poden controlar 

y configurar directament des de l’ordinador. Això 

és un avantatge, ja que no requereixen una 

entrada extra amb un controlador pel temps 

d’exposició. A part, les càmeres digitals no 

requereixen una digitalitzadora per poder 

processar les captures. 

La càmera té un rang dinàmic de 8bits (256 

nivells) en gris. El color no és necessari en aquesta aplicació, ja que només ens interessa la 

quantitat d’energia que entra en la càmera, no la seva variació cromàtica. Respecte al rang 

dinàmic, aquest és suficient. Entre tons de gris hi ha un error menor del 0.4%, el qual és 

acceptable per la nostre aplicació. L’ús d’una càmera amb major rang dinàmic no és viable 

econòmicament, ja que aquestes costen més del 150% del preu d’una de 8bits. 

El sensor de la càmera és de tipus CCD d’estat sòlid. Aquests sensors tenen una resposta 

teòricament lineal davant de l’energia entrant. Per tant això facilitarà els càlculs amb 

l’energia captada. Es constitueix per una matriu de 1077 (H) x 788 (V) fotodíodes quadrats 

de la mateixa mida. No obstant, la resolució efectiva de la càmera és de 1024x768 píxels. 

Cada fotodíode mesura 465µm x 465µm. La diagonal del sensor es de 1/3 de polsada 

(6mm). El capítol 8 està dedicat a demostrar la funcionalitat de la càmera com a element de 

mesura. 

Les columnes de  fotodíodes tenen els fotodíodes 

connectats en cascada entre si. El principal problema 

que te aquesta configuració es que si un dels 

fotodíodes es satura amb excés pot saturar els que té a 

la vora. Per tant és necessari que no es saturin massa 

els fotodíodes, o les dades captades pels que hi ha a la 

vora es poden veure afectades. No obstant, això només 

resulta un problema en els casos que entri molta 

energia, com en casos de molta reflexió especular o 

transparéncia, en els quals el feix de llum del làser entra 

quasi íntegrament dins de la càmera, sense tenir pèrdues. En aquests casos és 

recomanable utilitzar filtres neutres, els quals redueixen tot l’espectre a una porció de 

l’original. 

La càmera es connecta a l’ordinador a través d’un port FireWire (Figura 7.1.1.2). Aquests 

ports tenen avantatges sobre els USB. Encara que els USB 2.0 teòricament poden arribar a 

480 Mbits/s de transmissió, a la realitat poques vegades superen de forma estable els 

 

Figura 7.1.1.1: Càmera GUPPY F080B 

 

Figura 7.1.1.2: Connexions de la 

càmera. A la dreta, el FireWire 
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300Mbits/s. En canvi, els ports FireWire transmeten de forma estable a 400Mbits/s. Un altre 

avantatge dels FireWire és que poden alimentar dispositius fins a 25V, mentre que els USB 

només alimenten a 5V. Com la càmera necessita 12V per funcionar, si s’utilitzés una 

connexió USB en comptes de FireWire s’hauria d’alimentar elèctricament de forma externa. 

(amb un transformador, per exemple). 

L’objectiu de la càmera és un objectiu de 8mm (EFL). Aquests objectius són estàndards. 

Tenen una bona qualitat i quasi no deformen la imatge. Per tant, no s’han d’aplicar 

algoritmes de correcció. A part, els 8mm són objectius que pesen poc, de forma que no ens 

afegirà pes extra al braç. La EFL ens marca molts dels paràmetres que tindrà el sensor. 

Principalment, ens marca el camp de visió total i el de cada píxel. 

L’objectiu està optimitzat per una càmera de 2/3 de polzada. Aquests objectius estan millor 

fabricats i tenen menys aberracions, ja que les càmeres de 2/3 tenen millor resolució. Per 

poder utilitzar un objectiu de 2/3 en una càmera de 1/3, només fa falta fer servir un 

adaptador. 

L’angle de visió de la càmera amb les condicions descrites anteriorment es pot calcular 

amb l’equació (Eq. 7.1.1.1). 








=
2·EFL

píxels de  total· píxel del mida
atana  (Eq. 7.1.1.1) 

Per tant, l’angle de visió de la càmera és de ±16.573º en horitzontal i ±12.582º en vertical (a 

i b respectivament en la figura 7.1.1.3). 

 

Figura 7.1.1.3: Angles de visió de la càmera 

L’obertura de diafragma que depèn de la distància entre la pupil·la d’entrada (àrea 

geomètrica virtual que limita l’entrada de llum al sistema) i la mostra. Experimentalment s’ha 
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demostrat que la distància entre La pupil·la d’entrada i la mostra ha de ser superior a 

130mm. Això permet que les reflexions de la llum que pugui haver dins de l’esfera de 

seguretat (esfera virtual on no hi ha d’haver cap objecte reflectint a part de la mostra) no 

siguin apreciables. 

El càlcul acurat de la distància entre la pupil·la d’entrada i l’eix de la mostra està en l’apartat 

“Mides del braç de la càmera” (apartat 7.1.5). 

Si apliquem aquesta distancia mínima al angles de visió, s’obté que a 130mm la càmera 

enregistra una superfície emissora de 38.7x27.0 mm (figura 7.1.1.3). Aquesta mida és 

suficient per cobrir la superfície d’exploració (10mm). 

L’eix òptic de la càmera (eix perpendicular a l’objectiu òptic de la càmera) ha de passar a 

través de la mostra. Si no ho fa la càmera recollirà malament la informació. 

7.1.2. Eix portamostres 

L’eix portamostres és un cilindre amb una ranura per permetre posar un 

portamostres. Això permet intercanviar-lo i ajustar el capçal a les 

necessitats de mesura. En aquest projecte ens limitarem a mesurar 

mostres de materials plans, però l’aparell es pot adaptar per altres 

necessitats, com mesurar LED’s. 

L’eix portamostres està acoblat mitjançant un acoblador flexible a un 

motor pas a pas. Per tant, quan el motor es mou l’eix es mou solidari a 

ell. 

L’eix portamostres i el portamostres han de situar la mostra dins de l’eix 

òptic de la mostra. L’alçada entre l’eix òptic i la primera superfície de 

reflexió ha d’estar, com a mínim a 130mm. (com s’ha comentat en 

l’apartat 7.1.1) En el nostre cas, la primera superfície amb reflexió és la 

part superior del cos central, on està allotjat el coixinet de l’eix 

portamostres. 

7.1.3. Coixinets 

Hi ha tres coixinets en el muntatge central de dos mides diferents. Els tres són de boles 

d’una sola filera. 

Per calcular els coixinets s’ha de tenir en compte que els moviments seran de pocs graus 

(<10º) cada segon. Això fa que el sistema es mogui la major part del temps a menys de 

0.09 rad/s (5min -1). Per tant, el sistema s’haurà de calcular per condicions estàtiques [6]. 

 

Figura. 7.1.2.1: eix 
portamostres 
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El pes màxim del portamostres, la mostra i l’eix portamostres es de 200g (2·10-3 kN) amb 

marges de seguretat molt amplis (per exemple, l‘eix portamostres pesa només 60g i el 

portamostres, 50 g). Si es mira el catàleg d’SKF [6] es pot veure com un coixinet de boles 

de 19mm de diàmetre exterior (models 61800)  pot carregar fins a 14.6kg (1/4 C0 per ser un 

coixinet petit) de forma axial. Per tant, encara que amb un sol coixinet hi hauria prou, s’ha 

posat un segon per assegurar que l’eix de gir del portamostres sigui el mateix que el de la 

càmera. 

El tercer coixinet permet girar el cos central respecte als suports (que estan fixes a la base). 

Les condicions de gir tornen a ser estàtiques (<10 min-1) i en moviments intermitents sovint. 

Si es calculen les forces que provoca la càmera, el seu braç, el cos central, els coixinets 

petits i els elements portamostres, trobem que és de 700g (7·10-3 kN))de pes equivalent. 

Com es pot veure al catàleg d’SKF [6] els coixinets amb diàmetre exterior major a 32mm 

(sèrie 16002) son adequats per formar part de l’equip, ja que compleixen els requeriments. 

En aquest cas s’ha decidit posar un coixinet de 130mm de diàmetre exterior. Aquest 

coixinet pot aguantar fins a 16.75kN d’esforç purament axial. 

Encara que pot semblar una despesa innecessària posar un coixinet tant gran, aquesta 

elecció està justificada. Aquest equip, a part de servir per aquest projecte, es modificarà i 

farà servir per realitzar altres mesures. Aquests canvis poden necessitar un coixinet molt 

més resistent que aguanti els pesos de les mostres i dels sensor. A part, es necessita que 

el forat interior del coixinet sigui gran. D’aquesta forma es poden fer passar cables o posar 

sensors a l’interior. 

7.1.4. Corriola i corretja 

La Corriola és solidària al cos central. Això permet girar tot el cos gràcies a una corretja 

dentada. S’ha decidit moure el cos central amb corriola en comptes de fer-ho per 

engranatges per una qüestió de sincronisme.  

La transmissió per engranatges, si no es posicionen bé, té un petit joc abans que una dent 

toqui a l’altre. Això pot ocasionar un error de posició. En canvi, una corretja dentada 

funciona de forma totalment síncrona. A part, permet distribuir millor el pes del muntatge 

general (es pot posar el motor motriu a qualsevol lloc). 

La corriola utilitzada té 72 dents. La corretja és una ”Timing belt” XXL. S’ha escollit la XXL 

perquè no fa falta transmetre un parell gaire gran. 
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El motor (Explicat en més detall en l’apartat “7.2.1 Motors pas a pas“) es mou en passos de 

1.8º. La politja que té associada és de 20 dents. Aplicant la relació de transmissió resulta 

que el gir de la càmera és de 0.5º com a mínim. 

7.1.5. Mides del braç de la càmera 

Les mides del braç de la càmera depenen de varis factors. El braç ha d’assegurar que pot 

aguantar la càmera en la posició correcta i que les distancies siguin les correctes. A part, 

no ha d’introduir un parell excessiu sobre el coixinet (encara que el coixinet seleccionat pot 

suportar grans parells sobre ell). Contra menor sigui la seva inèrcia, millor serà el 

posicionament de la càmera en el lloc desitjat. 

7.1.5.1. La distància de seguretat 

Aquesta mida redueix la quantitat de llum reflexa en altres superfícies del model, com s’ha 

explicat en l’apartat 7.1. L’entrada de l’objectiu ha d’estar, com a mínim, a partir de 130mm 

de la mostra. Una mida bona seria al voltant de 140mm. Més de 150mm és contraproduent, 

ja que es poden perdre moltes direccions de llum (contra més lluny està la càmera, més 

estret és el con que forma l’àrea de la mostra amb la pupil·la d’entrada amb la càmera). 

L’angle del con de visió de la càmera es pot calcular amb l’equació (Eq. 7.1.5.1.1) on F és 

la mida de la pupil·la d’entrada i L la distància d’aquesta a la mostra. 








=
L

F
·atan2α  (Eq. 7.1.5.1.1) 

7.1.5.2. Angle de gir 

Quan la càmera gira al voltant de la mostra ho ha de fer de forma que la nova posició 

permeti que la pupil·la d’entrada estigui tangent a la posició anterior. En la figura 7.1.5.2.1 

s’il·lustra aquest concepte. Per tant, fàcilment es pot deduir l’equació (Eq. 7.1.5.2.1), la qual 

mostra la llargada del braç en funció de l’angle, on F és la mida de la pupil·la d’entrada i L la 

distància d’aquesta a la mostra. 
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(Eq. 7.1.5.2.1) 
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Figura 7.1.5.2.1: Relació de distàncies i angles de gir 

En l’apartat 7.1.4 s’ha explicat que, degut al pas mínim del motor i a la relació de 

transmissió, l’angle menor de moviment és de 0.5º. 

Per tant, α només pot prendre valors enters o de mig grau. 

La mida de la Pupil·la d’entrada F depen de l’obertura del diafragma de la càmera. Es pot 

calcular segons l’equació (Eq. 7.1.5.2.2), on #f és l’obertura de l’objectiu. Aquests valors 

van marcats en el propi objectiu. 

f

EFL
F

#
=  (Eq. 7.1.5.2.2) 

Com es tracta d’un objectiu d’EFL 8mm i de valors #f extrems de 1.3 i 16, els límits d’F són 

de 0.5mm i 6.15mm. 

A part, també s’ha d’arribar a un compromís entre velocitat de l’equip i mesura acurada. Si 

es fes girar la càmera cada 0.5º, per cada posició de la mostra s’haurien de fer 720 

captures. Contant que la mostra gira en 1.8º cada cop, això resultaria 144000 mostres, que 

equivalen a uns 3 dies i 7 h aproximadament de temps de mesura. 

Per tant, s’ha de fer que la mostra i el motor tinguin passos majors. 

7.1.5.3. Superposició 

No es pot garantir que no hi hagin gaps (forats sense mostrejar) si es fa que la càmera es 

mogui de forma tangent. Això és a causa de que el motor pot experimentar un petit biaix al 
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moure’s. Com no es pot permetre que hi hagi energia sense mostrejar, és millor tenir una 

superposició (que es pot eliminar) a no tenir dades. 

Per tant, la càmera haurà d’estar més a prop, l’obertura del diafragma més gran o l’angle 

de gir haurà de ser menor per a aconseguir que hi hagi aquesta superposició. 

S’ha optat per la opció d’apropar la càmera per a que hi hagi superposicions. D’aquesta 

forma es giren angles possibles pel motor pas a pas i es redueix la mida del braç, amb lo 

que es redueixen alguns problemes, com la deformació del braç o la inèrcia (mal 

posicionament del gir). 

Una superposició correcte estaria sobre el 10% de la captura. 

7.1.5.4. Deformació 

El braç treballa com una biga rectangular encastada en un extrem i amb una força vertical a 

l’altre extrem. S’ha d’intentar que l’angle de la fletxa sigui petit. D’aquesta forma, les 

mesures que es facin seran més fidels a la realitat. Aquest angle farà variar la direcció en la 

que entra la llum dins de la càmera. Per calcular l’angle “θ” de fletxa i la mida de la fletxa “f” 

es faran servir les equacions de deformació elàstica (Eq. 7.1.5.4.1). 

IE

LF
f

··3

· 3

=  

IE

LF

··2

· 2

=θ  

12

· 3ba
I =  

E: Mòdul d’elasticitat 

I: Inèrcia del perfil 

L:  Longitud del perfil 

a: Amplada del perfil 

b:  Alçada del perfil 

(Eq. 7.1.5.4.1) 

El material serà, com ja s’ha comentat anteriorment, duralumini. 

7.1.5.5. Mides finals del braç 

En la figura 7.1.5.5.1 s’observa el muntatge i les mides sobre ell. Si es tenen en compte les 

idees exposades en aquest apartat, les dades que s’obtenen són les següents: 

Si s’escull que es facin 240 mostres per volta de la càmera, aquesta ha de girar 1.5º. Això 

permet una distància entre mostra i càmera de 140mm. L’obertura del diafragma en 

aquestes condicions ha de ser de 3.67mm. 
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Si ara s’imposa la condició que hi hagi una superposició de pupil·les al voltant del 10%, la 

distància final entre mostra i pupil·la d’entrada és 126mm (10.11% de superposició) 

Si s’observa la figura 5.3.1.2, a 126mm (B+C) se li ha de sumar “A”, que és tot el que hi ha 

a partir de la pupil·la d’entrada. Aquesta distància correspon a la resta de la càmera i el seu 

suport. En el cas que ens ocupa, “A” te una mida de 88mm. 

Com “C” és la mida de que hi ha entre el final del braç i el centre de rotació (15.5mm), la 

mida de la llargada del braç és de 198.5mm. 

Per calcular el gruix i l’alçada del braç es fan servir les equacions de la deformació elàstica 

(fórmules 7.1.5.4.1). S’ha de tenir en compte que a efectes pràctics, la part dels cargols del 

braç està recolzada sobre la part central, la qual mesura 51mm de radi. Per tant, 35.5mm 

del braç estan recolzats. 

En la figura 7.1.5.5.2 hi ha representat l’error d’alineament de la càmera en píxels en funció 

a l’angle de la fletxa. Com es pot observar el nombre de píxels en funció de la fletxa creix 

de forma lineal.  

Com l'angle de visió mínim dels fotodíodes de la càmera (figura 6.3.2) és de 0.028º (en la 

distància vertical de la càmera), l’angle de la fletxa ha de ser menor a aquest número. 

 

Figura. 7.1.5.5.1: Mides del braç. (A): mida del sistema d’anclatge de la càmera. (B): Mida 
des de la càmera al final del braç. (C): Mida des de el final del braç al centre de rotació, 
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Si es representa l’angle de la fletxa en funció de l’amplada i l’alçada del braç, s’obté la 

figura 7.1.5.5.2.  
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Figura. 7.1.5.5.2: Relació entre l’angle de la fletxa i els píxels desplaçats respecte a la posició sense fletxa 

En la figura 7.1.5.5.3 hi ha representat l’angle de fletxa que es produeix en la barra en 

funció de l’amplada “a i l’alçada [b] d’aquesta (ambdues en mm). 

 

Figura 7.1.5.5.3: Angle de la fletxa en funció de l’amplada (a) i l’alçada (b) del perfil 

Com es pot observar en la figura 7.1.5.5.3, la frontera del 0.028º es troba al límit entre el 

color groc i blanc. Totes les configuracions que estan per sobre d’aquesta línia són vàlides. 
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El punt de treball que s’ha decidit utilitzar ha estat a=15mm b=15mm. Aquest punt dóna un 

angle de fletxa de 0.005º i una fletxa de 0.01mm.  

Per tant, les mides finals del braç horitzontal són de 198.5 x 15 x 15 mm. 

En el cas del braç vertical, la distància és directament 130mm. Aquesta és la mida mínima 

per a assegurar que no hi hagin reflexions importants que puguin interferir en les mesures. 

No obstant, aquesta mida no es crítica. 

7.2. Sistema de control 

El sistema de control està format per cinc parts. La primera, són els motors pas a pas que 

controlen la posició de la càmera i la mostra. La segona, els finals de carrera, que marquen 

quan s’ha arribat al màxim del recorregut. La tercera és el sensor de potència del làser. La 

quarta el controlador i última part és el programa. En aquest apartat es comentaran les 

quatre primeres. El funcionament del programa serà comentat en el seu apartat 

corresponent. 

7.2.1. Motors pas a pas 

El sistema porta dos motors pas a pas independents. Això permet moure la càmera i la 

mostra de forma independent. Aquests motors pas a pas tenen un pas d’1.8º. Els motors 

pas a pas van connectats a una controladora que es comunica a l’ordinador a través del 

port RS232 (el port sèrie). S’ha triat fer servir motors pas a pas per la seva precisió en el 

moviment. 

En la figura 7.2.1.1 es pot veure com el motor pas a pas s’uneix amb l’eix portamostres 

mitjançant un acoblador flexible. 
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Figura 7.2.1.1: sistema de moviment de l’eix 

Els acobladors flexibles permeten unir dos eixos. A part, també permeten que els eixos 

estiguin lleugerament excèntrics o inclinats respecte ells. Giren de forma homocinètica, de 

forma que es pot estar segur que si el motor gira un angle, l’eix també ho farà. Existeixen 

diferents tipus d’acobladors, però s’ha triat un de plàstic. L’acoblador de plàstic funciona bé 

amb parells baixos i és molt econòmic. A part, permet rectificacions dels forats de forma 

fàcil. També és més elàstic que els d’acer o alumini. 

En la figura 7.2.1.2 es pot observar l’acoblament entre el motor pas a pas i la corriola 

conductora. Com es pot observar, la unió és directa. S’ha fet així perquè els parells que la 

corretja tensa pot aplicar en el motor són molt baixos, i no es corre risc de danyar el motor. 

La corriola petita té 20 dents. Aquest sistema mou la càmera al voltant de la mostra. 

La relació de transformació entre la corriola petita i la gran és de 20/72. Com el motor pas a 

pas gira 1.8º de pas, el gir que farà la càmera és, com a mínim, de 0.5º. 

La corretja porta un coixinet amb un cargol que serveix per tensar-la en cas que s’afluixi pel 

desgast. També permet facilitar el muntatge i desmuntatge de la corretja en cas que s’hagi 

de canviar o, per alguna raó, s’hagi sortit de la corriola conductora. 

Motor 

Eix portamostres 

Acoblador 

Final de 

carrera 

Suport 
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Figura 7.2.1.2: Vista lateral i superior del motor pas a pas i la corriola conductora. En la figura de la dreta es 
pot veure gràficament la unió entre la corriola conductora i la conduïda. 

 

7.2.2. Finals de carrera 

Els finals de carrera marquen quan un motor ha arribat al 

màxim de recorregut permès. També marquen un inici de 

coordenades. En el nostre cas els finals de carrera ens 

permeten que els cables que la càmera no s’enrosquin al 

voltant de l’eix. També ens permeten fixar el nostre zero. 

Per a aquesta funció s’ha decidit utilitzar un interruptor 

òptic. En la figura 7.2.2.1 es pot veure un exemple d’aquest 

component. 

Els interruptors òptics estan formats per un fotodíode 

emissor i un de receptor. Quan un objecte es situa entre 

els dos, el senyal de l’interruptor canvia (normalment de 5V a 0V). 

Els finals de carrera estan connectats directament amb la placa controladora. Això permet 

que quan hi hagi un canvi, es generi una interrupció. Aquesta interrupció atura directament 

el motor (si es desitja) sense passar el processador de l’ordinador. Gràcies a això es pot 

assegurar que la posició inicial sigui la mateixa amb una precisió molt alta, ja que el temps 

de resposta del sistema és de l’ordre de microsegons. 

Hi ha dos interruptors òptics, un per a cada motor. Els interruptors òptics es tallen amb 

unes làmines de duralumini opaques (encara que podrien ser de qualsevol altre material 

opac). Aquestes van unides a l’eix de gir en el cas de la mostra o al braç de la càmera en el 

cas de la càmera. 

 

Figura 7.2.2.1: Interruptor òptic 
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L’interruptor òptic es comunica amb el controlador a través d’un cable de tres pins 

(alimentació de 5V, massa i senyal). 

7.2.3. Sensor del làser 

La font que s’utilitza en aquest projecte és un LED làser 

de longitud d’ona de 532nm (Làser verd) i <5mW. Els 

làsers tenen avantatges davant la resta de fonts de llum: 

La llum és coherent (la major part de la llum està al 

voltant de la mateixa longitud d’ona) i està colimada (els 

raigs de llum són paral·lels entre ells).  

No obstant, un dels seus principals inconvenients és que 

normalment la potència de sortida no és estable. La 

potència del làser varia per gran quantitat de raons: 

Variacions en la corrent d’entrada, estat físic del díode làser o efectes tèrmics, els quals 

produeixen grans quantitats d’efectes negatius (Dilatacions, canvis en l’emissor, variacions 

internes en les posicions dels elements...) com a efectes adversos principals. 

En aquesta aplicació és indispensable conèixer la potència que està emetent el làser. 

D’aquesta forma es pot calcular la potència reflexa. Com el làser pot variar la seva potència 

al llarg del temps, és necessari poder realitzar lectures de la potència d’aquest quan es fan 

les captures. 

Es podria pensar la opció de crear un controlador en llaç tancat pel làser, per a que aquest 

sempre estigués a la seva potència nominal. No obstant aquesta opció es desestima per un 

motiu: El sistema de control no és trivial (requereix varis components extres, com sensors 

de temperatura, un PID o un PLC més la seva electrònica, un conversor digital/analògic), 

cosa que fa augmentar el preu de forma innecessària. Amb la lectura de la potència emesa 

en el moment ja es poden fer els càlculs amb una bona precisió. 

El sistema de mesura és senzill. S’aprofita que a la sortida del làser hi ha sempre unes 

pèrdues de llum per culpa de l’scatter. Aquestes pèrdues són proporcionals a la potència de 

sortida del làser. Es situa un fotodíode orientat cap a la sortida del làser de forma que pugui 

rebre aquestes pèrdues. 

La orientació del fotodíode es determina de forma experimental. S’ha utilitzat un fotòmetre 

per buscar el seu punt de màxima emissió. 

Com aquestes pèrdues són de l’ordre de 3·10-4 mW, és necessari un amplificador 

proporcional, que augmentarà el valor fins a un que sigui transformable per un conversor 

analògic/digital (A/D). 

 

Figura 7.2.3.1: Fotodíode 
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El fotodíode de mesura està connectat a un conversor Analògic/Digital que transforma la 

senyal per a que l’ordinador ho pugui llegir a través del port sèrie. Aquest conversor té un 

rang dinàmic de 8bits. Per tant, la resolució de la mesura del làser serà 1/256 de la potència 

del làser (el 0.39% d’error). El fotodíode utilitzat és com el de la figura 7.2.3.1. 

En la figura 7.2.3.2 es pot veure un esquema del sistema descrit. 

 

Figura 5.2.3.2: Representació del sistema de mesura del fotodíode del làser 

7.2.4. Controlador general 

Tant els motors, com els sensors de final de carrera i del làser estan connectats a un 

controlador general. S’encarrega de realitzar les mesures, coordinar la comunicació entre 

dispositius i moure els motors. Està format per les següents plaques: 

Placa µPAP-6AXV1 

Aquesta placa és una controladora de mini-red, que permet controlar entre dos i sis 

dispositius. Dirigeix la informació des de el port d’entrada RS232 (port sèrie) al dispositiu 

especificat (per exemple, un motor o una altre controladora). El protocol de comunicacions 

és propi de MicroPaP [17]. En la figura 7.2.4.1 es pot veure una fotografia de l’aspecte de la 

placa. 
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El port sèrie es un port de transmissió d’informació 

lent comparat amb el USB. Només pot transmetre a 

una velocitat de 19Mb/s, mentre que el USB transmet 

a 300MB/s. Per contra, presenta l’avantatge que es 

programa de forma senzilla. 

Entre les plaques s’utilitza el sistema de comunicació 

SSP (Syncronous Serial Port). Aquest sistema és un 

estàndard de comunicacions entre perifèrics i 

microcontroladores. La informació només pot viatjar 

en una direcció, de forma que s’han de connectar 

entrades amb sortides entre els dispositius. Això permet que hi hagi dispositius enviant i 

rebent informació alhora. 

El procediment de gestió utilitzat es denomina Mestre-esclau en estrella. Aquest mètode 

permet que els components esclaus (en aquest cas les plaques µPAP-1AXV1) solament 

rebin o enviïn informació si el dispositiu mestre les autoritza. Aquesta política es perillosa en 

temps real, ja que pot deixar informació vital en espera. Com a principal avantatja te que és 

una política senzilla i efectiva de gestionar el bus de dades.  

En aquest equip aquest protocol es suficient. Els motors s’han de moure, però no és 

necessari que retornin cap dada. Es podria pensar que hi hauria problemes amb els finals 

de carrera, ja que el motor podria continuar funcionant si no se l’atura. Això s’evita 

connectant directament els finals de carrera a les plaques que gestionen el motor (placa 

µPAP-1AXV1). D’aquesta forma la informació de l’estat del final de carrera només anirà al 

bus de dades si la placa µPAP-6AXV1, autoritza la transmissió. 

La placa s’alimenta amb corrent contínua amb marges 9 i 12V, i consumeix 100mA.  

Placa µPAP-1AXV1  

Aquesta placa control els motors pas a pas amb 

seqüències PWM. En la figura 7.2.4.2 es pot veure 

una fotografia de la placa. 

Es pot connectar directament a l’ordinador a través 

d’un port RS232 o, en el cas que hi hagi més 

dispositius, a una placa µPAP-6AXV1 usant la 

connexió SSP. 

 

Figura7.2.4.1: Placa µPAP-6AXV1 

 

Figura 7.2.4.2: Placa µPAP-1AXV1 
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Les ordres tenen una estructura de 12 bytes en els que es poden especificar els següents 

paràmetres: 

 El motor a moure (per si està connectada una placa µPAP-6AXV1)  

• El nombre de passos 
• El sentit de gir 
• El nombre de passos per fer acceleració progressiva 
• El nombre de passos per fer desacceleració progressiva 
• La velocitat 
• Modes de moviment 

La placa porta un sistema d’interrupció que es pot connectar fins dos interruptors (final de 

carrera inferior i superior). Quan els interruptors s’activen paren automàticament el motor. 

Gràcies a aquest sistema el motor es para de forma quasi instantània, sense necessitat 

que l’ordinador ho gestioni. 

En el cas que l’ordinador necessiti conèixer l’estat d’un dels interruptors la placa µPAP-

1AXV1 pot enviar per el bus de dades l’estat. 

Aquesta placa requereix dos tipus d’alimentació: Una pels components de la placa (control) 

i una altre per alimentar el motor (potència). 

La alimentació de control està compresa entre 9 i 12 V, mentre que la de potència varia 

entre 12 i 50V. 

Placa µPaP-MIOS  

Es tracta d’una targeta A/D de 8bits. Transmet 

la informació a 19200 baudis. Aquesta targeta 

es pot connectar a una placa µPaP-6AXV1, 

de forma que es pot controlar motors i 

realitzar digitalitzacions a través del mateix 

port RS232. En la figura 7.2.4.3 es pot veure 

una fotografia d’aquesta placa. 

Requereix dues alimentacions: una de 

potència de 9 a 24V CC i una de control de 9 

a 12V CC/AC. Com a màxim té un corrent de 

2A. 

Els valors de referència de la digitalitzadora estan compresos entre 2.5 i 5V. 

 

Figura 7.2.4.3: placa µPaP-MIOS: 



Modelització de superfícies per llum difusa  Pág. 39 

 

Es pot veure un esquema del sistema de control en la figura 7.2.4.4. Les fletxes indiquen el 

sentit de la informació dins del sistema. 

 

Figura 7.2.4.4: Esquema de connexió del sistema de control 

El sistema de control s’alimenta amb corrent continua entre 8 i 12V, mentre que la part de 

potència s’alimenta a 15-35V. La corrent és de 2.5A. S’utilitza una bobina amb un 

rectificador per transformar la corrent alterna en contínua. 

7.3. El làser 

Com s’ha comentat, la font de llum és un làser. En el cas del muntatge es tracta d’un làser 

verd (λ =532µm) de 5mW. No obstant, el sistema funciona igual amb un làser d’un altre 

color, incloent infrarojos propers. 

Per motius econòmics i d’espai, s’utilitza un díode làser. Aquests díodes tenen el problema 

que la seva potència de sortida no és constant. Depèn de molts factors, com pot ser la 

temperatura, canvis en l’alimentació elèctrica, l’estat del ressonador , entrada de llum per la 

sortida... Per tant, crear un sistema de control en llaç tancat és extremadament complex. 

En comptes d’utilitzar un sistema de control que mantingui la potència de sortida del làser 

constant, és més pràctic utilitzar un fotodíode que mesuri la potencia que està emetent el 

làser en el moment de la captura. A partir d’aquesta mesura es pot normalitzar la captura 

en funció de la potència instantània del làser. 

El fotodíode de mesura de potència no mesura directament el feix emès. Si ho fes, 

deformaria la forma del feix làser i podria causar problemes en les mesures. En comptes 

d’això s’utilitza la radiació dispersa del làser a la sortida. Aquesta radiació dispersa és 

proporcional a la potència emesa pel làser.  
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La radiació dispersa és molt baixa de potencia comparada amb la potència del làser. En el 

nostre cas, pot arribar a tenir valors de 10-7W. Per tant, la zona de mesura ha d’estar el 

més fosca possible, per evitar la introducció de llum ambiental que pugui falsejar la mesura. 

Això s’aconsegueix situant el làser i el fotodíode dins d’una capsa tancada per tot arreu 

menys un forat per on sortirà el làser. 

El fotodíode s’ha d’enfocar cap a la sortida del làser i orientar, de forma experimental, a la 

posició de màxim flux. Un cop fet, s’ha de mesurar la sortida del sensor i posar un 

proporcional per augmentar la mesura fins a límits que el digitalitzador pugui mesurar. 

En la figura 7.3.1 es pot veure un esquema del sensor mesurant la radiació dispersa. 

 

Figura 7.3.1: Esquema de la posició del sensor per mesurar la radiació dispersa 
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8. Verificació del funcionament de l’equip 

En aquest apartat es mostren els resultats de les proves que s’han realitzat a l’equip per 

comprovar que el seu funcionament és l’esperat. En concret les proves que s’han realitzat 

s’han fet a la càmera i als motors. 

8.1. Funcionament de la càmera com a element fotomè tric 

A continuació s’exposen diferents proves que s’han realitzat a la càmera per determinar la 

seva viabilitat com a element fotomètric. Per a que aquesta sigui acceptada com a element 

fotomètric ha de complir que tingui un rang dinàmic ample (pugui mesurar gran quantitat de 

mostres), ha de tenir un comportament conegut davant de l’entrada d’energia, les mesures 

realitzades en les mateixes condicions han de ser iguals, ha de ser robusta davant 

pertorbacions ambientals, ha de mesurar igual en tots els punts de la superfície i la distorsió 

de la llum quan passi per ella ha de ser baixa.  

Tots els efectes anteriorment esmentats també poden ser corregits per programari, sempre 

i quan sigui conegut l’efecte no desitjat i existeixi una relació inequívoca amb l’efecte 

desitjat.  

8.1.1. El rang dinàmic 

Tot equip està caracteritzat pel seu rang dinàmic. Aquest marca el mínim i el màxim 

d’energia que pot mesurar l’equip. En aquest cas, si es captura per sota del seu rang 

dinàmic, les captures seran negres, ja que no s’haurà pogut registrar energia. Si està per 

sobre, sortirà sobreexposada, de forma que no es podrà extreure informació de la captura. 

La sobreexposició té la desventatge que els valors màxims són tots iguals, però no es pot 

assegurar que el valor indicat sigui real. La càmera retorna el mateix valor si està al seu 

límit de rang (255) que si l’ha sobrepassat. 

Si s’ha d’analitzar una superfície excessivament reflectant o transparent, gran part de 

l’energia anirà cap a la càmera sobrepassant el seu rang dinàmic intrínsec. Per evitar això i 

poder analitzar superfícies en aquestes condicions es poden fer servir filtres neutres. 

Els filtres neutres teòricament absorbeixen totes les longituds d’ona per igual i en un 

determinat percentatge. Per tant, un filtre neutre disminuirà la quantitat de llum sense 

alterar les propietats d’aquesta. Aquests filtres no son polaritzadors creuats, ja que no 

eliminen la direccionalitat de la llum.  
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Per tant, es pot utilitzar una combinació de diferents filtres per aconseguir que l’energia que 

entri en la càmera estigui dins de rang. Els filtres han d’estar situats davant de la càmera 

per minimitzar les pèrdues. No obstant, tractant-se de l’il·luminador un làser (una font amb 

molt poca divergència), es poden situar també a la sortida del làser. 

8.1.2. Linealitat a diferents potencies 

Una càmera CCD en teoria es comporta de forma lineal davant de l’energia. Per comprovar 

aquest fet es poden fer dos experiments que, a la pràctica, són el mateix. Es pot mantenir 

el temps d’exposició constant i anar augmentant la potència de la font o mantenir la 

potencia de la font constant i anar augmentant el temps d’exposició. Ambdues formes 

varien la quantitat d’energia captada en cada captura. 

S’ha triat el segon mètode, ja que el temps d’exposició es pot controlar de forma digital i 

molt acurada, mentre que la font de corrent no. 

Com a font de llum s’ha utilitzat un LED. La llum del LED s’ha colimat (els rajos de llum 

surten paral·les) amb una lent. Com els LEDs tenen una certa inèrcia per culpa dels efectes 

de la temperatura sobre l’emissivitat, s’ha deixat escalfar durant aproximadament 30min. 

Per tant, el feix de llum tenia una variabilitat menor a 10-5W. En la figura 8.1.2.1 es pot 

veure un esquema del muntatge utilitzat en aquestes proves. 

 

Figura 8.1.2.1: Esquema del muntatge per realitzar proves a la càmera 

En la figura 8.1.2.2 es pot observar la representació del valor de gris del píxel amb major 

nivell de gris en funció del temps d’exposició emprat per obtenir la captura. Els plànols i 

muntatge d’aquest dispositiu es pot observar a l’annex A.3 

Com s’observa a la figura 8.1.2.2 la resposta és lineal en tot el rang de temps d’exposició. 

Si s’ajusta una recta als valors, s’obté una R2 de 0.9966.  Per tant, es demostra que els 

valors de gris són proporcionals a l’energia absorbida per unitat de temps.  
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Figura 8.1.2.2: Representació dels nivells de gris en funció del temps d’exposició 

Les irregularitats que s’aprecien són culpa de dos efectes combinats. El primer, el soroll de 

captura, que introdueix una variabilitat de 3 nivells de gris. El segon, la discretització en 

nivells de l’energia. S’ha de fer patent que només es pot discretitzar en nivells enters. Per 

tant, punts que haurien se ser diferents però estan entre un valor i el següent surten amb el 

mateix valor. 

8.1.3. Repetitivitat de les mesures 

La repetitivitat de les mesures és bàsica per un instrument d’aquesta mena. Garanteix que 

la mesura d’una mostra en les mateixes condicions doni un resultat el més pròxim possible. 

Contra menys variabilitat hi hagi, més qualitat tindrà l’equip. 

Per comprovar la repetitivitat de les captures s’ha realitzat 30 cops la mateixa captura, 

sempre en les mateixes condicions. De cada captura s’han extret la suma de nivells de gris. 

En el gràfic 8.1.3.1 es pot apreciar de forma gràfica els resultats obtinguts. 
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Figura  8.1.3.1: Suma de nivells de gris en 30 captures diferents (referenciat al mínim) 

Com s’observa en el figura 8.1.3.1 la diferència entre el màxim i el mínim de la suma de 

nivells de gris és només 110 nivells (s’ha de tenir en compte que hi ha 1024x768 píxels per 

captura). Si es representa el percentatge de valor de diferencia entre el valor real i la mitja, 

s’obté la figura 8.1.3.2. S’observa com l’error màxim és menor al 0.4% 
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Figura 8.1.3.2: Percentatge de valor de diferencia entre el valor real i la mitja en 30 captures 
teòricament iguals 

.Per comprovar si els resultats poden o no ser concloents s’ha decidit realitzar una prova de 

normalitat als resultats. S’ha escollit la Kolmogorov-Smirnov, ja que resulta ser la prova més 

restrictiva que existeix. Aquesta prova pot donar falsos negatius, però no falsos positius. 

Per tant, si passa la seva prova de normalitat, es pot assegurar que ho és. La prova s’ha 

realitzat amb un 95% de confiança. En la figura 8.1.3.3 es pot veure el resultat. 
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              Figura 8.1.3.3: Prova Kolmogorov-Smirnov aplicada a la suma de nivells de gris 

El P-valor de la prova és superior a 0.15, el qual és molt superior a 0.05 (valor pel qual 

s’accepta la hipòtesi alternativa). Per tant, amb una confiança del 95% es pot dir que els 

valors segueixen una llei normal. 

Un cop confirmat el tipus de funció es poden extreure el seus estadístics: 

Mitjana (M):  16158   Desviació estàndard (S):  27.6 

El 95% de la funció normal està compresa entre -2S i 2S al voltant de la mitjana. Per tant, la 

variabilitat és només del 0.68% del valor de la suma de grisos. Sent un valor tant baix es 

pot considerar que captures en les mateixes condicions donen resultats pràcticament 

iguals. 

8.1.4. Proves amb diferents nivells de llum ambient al 

És important conèixer si la llum ambiental del laboratori pot afectar o no les proves 

realitzades. Si fos el cas, l’aparell s’hauria d’utilitzar a les fosques o amb una il·luminació 

controlada. 

L’experiment s’ha realitzat amb quatre tipus d’il·luminació ambiental: Residual, corresponent 

a una sala sense llums però no totalment fosca, dues amb llum mitja, corresponent a 

diferents combinacions de fluorescents i totalment il·luminada. 

La part posterior de la font de llum ha estat coberta amb una cartolina negre, la qual 

assegura que només arriba llum de la font i ambiental a la càmera. 

 Suma de nivells de gris 
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El temps d’exposició es manté constant durant tot l’experiment. Aquest temps assegura 

que no hi ha més d’un píxel saturat en el cas de màxima il·luminació, de forma que es 

poden comparar els resultats directament. 

Per a cada il·luminació s’han realitzat 10 captures. Resulta redundant comprovar la 

normalitat de les dades, ja que s’ha comprovat en el punt anterior. No obstant, en la taula 

8.1.4.1 es mostren els estadístics i el P-valor amb la hipòtesi alternativa de no normalitat. 

 

Il·luminació 
(lux) 

Mitjana 
Desviació 
estàndard 

P-valor 

10.2 33927 65.02 0.682 

205 33946 37.32 0.286 

615 33974 131.7 0.622 

800 33902 73.53 0.480 
Taula 8.1.4.1: Resultats de les proves de normalitat 

Com s’observa en la taula 8.1.4.1, amb una certesa del 95% es pot assegurar que totes les 

dades recollides segueixen una llei normal (el P-valor de tots és superior a 0.05) 

Per comprovar si es pot assegurar que no existeix variabilitat entre les diferents captures 

s’utilitzarà el test de t-Student sobre cada parella de procediments. Si totes tenen un P-valor 

superior a α=0.05 (95% de seguretat), llavors es pot extreure que no hi ha variabilitat a 

causa de la llum ambiental. En la taula 8.1.4.2 es poden apreciar els P-valors de les 

comparacions entre il·luminacions. 

 

Lux 205 615 800 

10.2 0.431 0.321 0.444 

205  0.522 0.199 

615   0.152 
Taula 8.1.4.2: P-valors de la comparació entre il·luminacions 

Com es pot apreciar en la taula 8.1.4.2, tots els P-valors són superiors a 0.05. Per tant, el 

test de la t-Student afirma amb un 95% de seguretat que l’alternativa que no siguin iguals 

no es compleix. Per tant, no hi ha fonaments que contradiguin la hipòtesi d’igualtat. 

Es pot representar de forma gràfica els intervals de confiança. En la figura 8.1.4.2 està 

representada la gràfica d’intervals amb una confiança del 95%. 
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Figura 8.1.4.2: Gràfica d’intervals de les diferents il·luminacions 

Com s’aprecia en la figura 5.1.4.2 tots els intervals tallen la línia de la mitja. Per tant, amb 

un 95% de confiança, es pot assegurar que els resultats variant la il·luminació són iguals. 

8.1.5. Pertorbacions per l’entorn 

En l’apartat anterior s’ha demostrat com la il·luminació ambiental no afecta als resultats. No 

obstant, hi ha un altre tipus de pertorbacions d’origen lluminós que poden afectar l’equip. 

Aquestes pertorbacions poden ser altres fonts lumíniques situades davant de la càmera o 

objectes que reflecteixin la llum d’una altre font. 

Com resulta evident, una altre font de llum produirà errors en la mesura. Per tant, no cal 

realitzar l’experiment per demostrar-ho. S’ha de tenir en compte que la càmera no 

discrimina entre fonts de llum. No obstant, és convenient demostrar si la textura de fons 

(canvis de llum o colors de la paret, superfícies de vidre, ordinadors...) poden interferir o no 

en la mesura. 

L’experiment es realitza d’una forma semblant a l’experiment anterior. La font es situa a una 

distància suficient com per a que resulti clara de mesurar però es vegi un fons. El fons es 

canviarà per una superfície negre i una de blanca. En acabar, es podrà comparar si els 

resultats són semblants o no. La il·luminació escollida és la màxima (tots els fluorescents 

funcionant), ja que és la que farà que s’emeti més llum reflexa en la superfície blanca. 

Per realitzar la comparativa s’han adquirit 10 captures per cada fons. Els resultats 

estadístics del conjunt de captures es poden veure en la taula 8.1.5.1. 
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Fons Mitja 
Desviació 
estàndard 

Blanc 41726.5 34.5 

Negre 40970.6 92.3 
Taula 8.1.5.1: Estadístics de les captures amb diferents fons 

Com es pot apreciar en la taula 8.1.5.1 la mitja és molt diferent. Com era d’esperar, el fons 

blanc introdueix més energia en la captura. 

Si es realitza una prova de t-Student amb un 95% de confiança per comparar els dos fons, 

s’obté un P-valor de 0. Per tant, no es pot rebutjar la hipòtesis que siguin diferents. 

Si es representa la gràfica d’intervals (figura 8.1.5.1) es pot veure de forma gràfica com els 

intervals són molt diferents entre si i no tallen la mitjana. Per tant, reforça la hipòtesis de ser 

iguals amb un 95% de confiança. 

 

Figura 8.1.5.1: Gràfica d’intervals dels dos fons 

Per tant, la textura de fons és important en les captures. Aquest problema es pot solucionar 

de dos formes diferents. La primera, mantenir l’equip dins d’un volum controlat, com pot ser 

una capsa uniforme i absorbent. D’aquesta forma només es necessitaria calibrar les 

constants un cop. 

No obstant, si l’habitació té un color de parets aproximadament constant i no hi ha elements 

brillants, es pot calibrar l’equip per a que treballi en aquest entorn, pel que no faria falta 

utilitzar un volum controlat. 
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8.1.6. Variació espacial de la il·luminació 

El vinyeteig és un efecte produït per la física de la càmera. Introdueix un canvi d’il·luminació 

entre l’eix i el camp del pla imatge. Per tant, el centre de les captures rep més llum que els 

extrems. Aquest canvi té origen en la posició i mida del diafragma d’obertura i el diafragma 

del sistema òptic. Paral·lelament, la llei del cos4
θ provoca un descens de la il·luminació en 

el pla imatge. [7] 

Per poder determinar la variació espacial d’il·luminació es necessita una pantalla il·luminada 

de forma uniforme. No obstant, com l’objectiu està apuntant a l’infinit per poder registrar 

pendents, la pantalla hauria d’estar situada a una distancia llarga (uns 5m), per tenir les 

condicions de l’objectiu el més semblants a la realitat possibles. Per tant, aquesta pantalla 

hauria de ser molt gran. Per problemes tècnics, aquest muntatge no es pot fer. En comptes 

d’aquest muntatge es farà servir un cub integrador.  

El cub integrador és un caixó de fusta d’aresta 50 cm. En una de les cares hi ha centrada 

una finestra quadrada de 18cm de costat. Les parets interiors són com les d’una esfera 

integradora: blanques i altament difusores. En el centre hi ha situada un làmpada Phillips de 

15V 150W. S’ha comprovat la uniformitat de la finestra en 10x8 posicions. Les mides 

demostren que la variació respecte a la mitjana és inferior al 2%. En la figura 8.1.6.1 es pot 

veure un esquema del muntatge. 

 

Figura 8.1.6.1: Muntatge per determinar la variació espacial de la il·luminació [7] 

La càmera (CCD) s’ha de situar perpendicular al pla de la finestra. L’objectiu ha d’estar 

enfocat sobre el pla, per simular les condicions d’enfoc a l’infinit. Els marges de visió de la 

càmera han d’estar dins de la superfície de la finestra, preferiblement amb un cert marge 

per evitar possibles ombres de les vores. 
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L’estudi del vinyeteig s’ha realitzat amb els nombres de diafragma 1.3, 2, 4 8 i 16. Per a 

cada obertura s’ha variat el temps d’exposició de forma que no hi hagués més d’1 píxel 

saturat. 

Per calcular la il·luminació relativa en cada píxel del registre s’ha corregit la no uniformitat 

de l’il·luminant. Per això s’ha associat cada píxel a una posició del pla objecte i s’ha calculat 

la raó entre el valor màxim de la il·luminació en el pla objecte (Emax) i la il·luminació en la 

posició estudiada. Un cop s’ha corregit la no uniformitat de l’objecte, i com es vol calcular la 

il·luminació relativa (E), s’ha de normalitzar la resposta del sensor Ng(x,y), dividint el valor 

entre el nivell de gris màxim de tot el registre (Ngmax) (Eq. 8.1.6.1) [7] 

 

(Eq. 8.1.6.1) 

En la figura 8.1.6.2 es mostra un dels registres obtinguts amb la càmera per a N=2. Al seu 

costat hi ha el valor de la il·luminació relativa des del centre fins a l’extrem de les captures.  
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Figura 8.1.6.2: (a) Imatge normalitzada obtinguda amb N=2 (b) Gràfica d’il·luminació relativa en funció de la distància al 
centre. 

S’ha ajustat als punts obtinguts un polinomi de 6é grau per cada obertura de diafragma. En 

la figura 8.1.6.3 es poden veure representats aquests polinomis. 
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Figura 8.1.6.3: Distribució lluminosa relativa en funció de la distancia al centre del CCD per diferents 
números de diafragma (N = 1.3, 2, 4,8 y16) 

Per la correcció de la no uniformitat s’ha utilitzat la funció polinòmica indicada en la equació 

(Eq. 8.1.6.2). Els seus coeficients estan representats en la taula 8.1.6.1, en funció del 

nombre (F#) d’obertura de diafragma. Segons el diafragma escollit, s’haurà d’aplicar una o 

un altre ajust. 

y=a+bx+cx2+dx3+ex4+fx5+gx6 (Eq. 8.1.6.2) 

 

 F# 

 1.3 2 4 8 16 

a 0.8999 0.8999 0.8761 0.8446 0.7363 

b 0.0452 0.0452 -0.1695 -0.1694 0.7003 

c -0.0994 -0.0994 0.6601 0.6304 -1.68 

d -0.0073 -0.0073 -1.0626 -0.7398 2.0287 

e 0.0865 0.0865 0.7098 0.3828 -1.2818 

f -0.0527 -0.0527 -0.2239 -0.1079 0.3853 

g 0.0081 0.0081 0.0266 0.0129 -0.0443 
Taula 8.1.6.1: Coeficients d’ajust polinòmic de la il·luminació relativa en funció de la 

distància al centre de la CCD per a cada obertura 
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8.1.7. Distorsió de l’objectiu 

La distorsió és una aberració dels sistemes òptics que implica una falta de constància en 

l’augment lateral d’una imatge en variar el camp. En funció del tipus de variació, es 

diferencia entre la distorsió de cors i la de barril. En la primera, l’augment lateral augmenta 

amb la distància a l’eix òptic, mentre que en la de barril l’augment lateral disminueix amb la 

distancia a l’eix [7] 

En el dispositiu es necessari estudiar el grau de distorsió, ja que una de les funcions del 

sensor serà mesurar pendents a partir del que registri la CCD, pel que les aberracions han 

de ser les mínimes possibles. Si hi ha distorsió, les trajectòries dels raigs seran desviades 

cap a zones que no deuen. 

La distorsió està associada amb el sistema òptic utilitzat, dins del qual s’inclouen els 

objectius i els filtres. La gràfica 8.1.7.1 facilitada per Infaimon SL mostra el tant per cent de 

distorsió al llarg del pla imatge en funció de la mida de la imatge. 
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Figura 8.1.7.1: Distorsió de l’objetiu (%) en funció de la mida de la imatge (u) (gràfica facilitada por Infaimon 
SL) 

La distorsió geomètrica deguda a l’objectiu, en les funcions de treball, es en tot moment 

inferior a un -1.37%. Per tant, la desviació màxima mesurada en el pendent d’un raig és 

menor a 4.57·10-10.Així, sobre el CCD, aquest error és inferior al 10% d’un píxel en el pitjor 

dels casos. Per tant, l’error màxim introduït està molt per sota de la resolució de l’equip. 

Per comprovar la distorsió de tot l’equip s’ha utilitzat el següent sistema. Davant de la caixa 

integradora es situa una quadrícula uniforme de mida coneguda. Llavors l’objectiu s’enfoca 

sobre aquesta superfície. D’aquesta forma es simula una superfície quadriculada situada a 

una gran distància. Un cop fet, es pot conèixer la distorsió de la quadrícula a partir d’un tall 
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vertical que passi pel centre i un d’horitzontal. En la figura 8.1.7.2 es pot observar una 

captura i un tall horitzontal. 
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Figura 8.1.7.2: (a) Imatgn del test de distorsió captat pel sensor (b) Perfil d’una fila central de la imatge  (a) en la que es representa 

el nivell de gris en funció de la posició que ocupa el píxel en l’eix  horitzontal. 

De les mesures realitzades es conclou que la distorsió del sensor (objectiu + filtres) és 

inferior al 2.3%. No obstant, per limitacions del sistema experimental, no es pot mesurar 

amb millor resolució la distorsió. 

8.2. Comprovació dels motors 

En aquest apartat només es mostren els resultats pel motor de la càmera. Aquest motor és 

el que té més biaix, ja que és el que més moment ha de realitzar. També és el que funciona 

de forma més intermitent. Per tant, si aquest motor funciona de forma correcta, el motor 

que mou l’eix ho farà amb menor error, ja que el moment a realitzar és molt menor. 

L’experiment que s’ha realitzat ha consistit en realitzar 14 captures seguides d’una distància 

de pas 5º. Llavors s’ha realitzat un tall entre cada parella de valors i s’ha mirat la variació de 

distància entre elles. Els resultats es d’aquest experiment es poden observar en la figura 

8.2.1. Els estadístics obtinguts són els següents: 

Valor mig (M):  159.1 píxels  Desviació estàndard (S):  2.5 píxels 

Per tant, de mitjana hi haurà un biaix de 2.5 píxels entre diferents captures. Això implica 

una desviació menor al 1.6% de la distància moguda. Com aquest valor és tant baix, es pot 

considerar que el motor arriba a la posició desitjada sense problemes i que l’error pel biaix 

és pràcticament inexistent. 
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Figura 8.2.1: Distància entre captures 
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9. Obtenció de les dades 

El procés d’obtenció de dades consta de dos passos principals: L’exploració inicial i la 

captura de les dades. Els dos passos es poden fer de forma independent, però es 

necessiten les dades de l’exploració inicial per obtenir bons resultats en la captura de 

dades. 

9.1. Exploració inicial 

L’exploració inicial té com a objectiu l’obtenció del temps d’exposició màxim per a que la 

captura no quedi saturada. S’ha de tenir en compte que tant una captura molt saturada com 

una sub-saturada fa que es perdi informació: 

- Si la captura està molt saturada hi ha gran part de punts amb un valor de 255. Entre 

aquests punts no es pot assegurar que el seu valor real sigui igual. 

- Si la captura no arriba a saturar-se, hi ha nivells de gris que no s’aprofiten, de forma 

que es perd resolució. En cas que estigués molt fosca, hi haurien punts amb valors 

baixos que podrien ser considerats soroll. 

 Per tant, és convenient aconseguir que pocs punts estiguin saturats, de forma que es 

pugui obtenir el màxim d’informació. Aquest concepte es mostra en la taula 9.1.1. Es pot 

veure una captura correcte, una massa saturada (sobresaturada) i una que no arriba a 

saturar (subsaturada). Al costat de cada imatge hi ha un tall del centre en vertical on 

s’observa com és la informació que es pot obtenir. Els gràfics mostren els píxels del tall 

vertical ordenats un al costat de l’altre i el seu valor de 0 a 255 (8 bits) nivells de gris. 

Per obtenir el temps de exploració òptim s’utilitza un sistema en el que es van provant 

diferents temps d’exposició fins que es troba l’idoni. Inicialment es prova que aquest 

existeixi en el rang de la càmera permès (d’1 a 4095 µs). Si existeix, llavors es prova el 

valor mig per veure si compleix que satura un màxim de punts (aquest màxim està entre 9 i 

11 punts, encara que es pot variar). Si el valor mig no serveix, llavors es mou un dels 

marges (l’inferior és 1 i el superior 4095) de prova segons la regla: 

− Si la captura era massa fosca (menys de 9 punts saturats), es que el temps d’exposició 

està per sobre del mig, per tant el nou punt mínim no serà 1, sinó el punt mig. 

− Si la captura era massa saturada (més d’11 punts saturats), és que el temps d’exposició 

està per sota del mig, per tant el nou punt màxim no serà 4095, sinó el punt mig. 
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La iteració es va repetint amb els nous valors de marge fins que convergeixen a un valor 

que està entre 9 i 11 píxels saturats. 
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Taula 9.1.1 
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Encara que pot semblar un sistema lent, el temps d’exposició està en µs. Per tant, es triga 

menys d’un minut a obtenir un resultat fiable. 

Aquest exploració es fa per una posició determinada. Si suposem que la mostra és més 

especular que lambertiana, la posició de màxima reflectivitat es trobarà a la posició de 

reflexió especular (angle de reflex del raig de llum igual al d’incidència). Per tant, la càmera 

s’ha de situar en aquesta posició. En cas que fos lambertiana, llavors qualsevol posició 

valdria, inclosa la de reflexió especular. 

L’usuari pot triar a quin angle α d’incidència (angle entre el làser i la normal de la mostra)  

on vol que estigui la mostra. La càmera es situarà a un angle 2α, sempre i quan α sigui 

inferior a 90º. El motiu és que si no, no hi haurà reflexió. 

Pot semblar que el fet que l’usuari triï l’angle en el que es vol fer el exploració no sigui el 

millor, però no és així. D’aquesta forma es permet donar més importància a una posició, la 

qual serà la que considerem més significativa. Per altre banda, si es compleix la hipòtesis 

de que és homogènia, el resultat no variarà de forma significativa entre diferents posicions 

(sempre que la càmera es trobi en la posició de reflexió especular). 

Un cop realitzada l’exploració preliminar s’obté el temps màxim d’exposició, el qual serà 

constant quan es faci l’exploració definitiva. Es pot pensar que seria més òptim que es 

determinés el temps de d’exploració cada cop que es realitza una captura, per obtenir el 

màxim d’informació possible. S’ha optat per un temps d’exposició fix per varis motius: 

− Suposant que el temps de cerca del temps d’exposició fos de mitja 10s, en un 

exploració sencer i a màxima resolució (47561 mostres) són més de 5,5 dies invertits en 

trobar el temps d’exposició entre totes les mostres. 

− La informació extra no és determinant. La informació extra que es pogués treure, en 

escalar-la per a que fos coherent amb la resta, tindria un valor numèric molt baix. Això 

faria que els paràmetres del model no variessin. 

− Com s’ha capturar el que teòricament és el punt de màxima reflexió, no hi haurà cap 

mostra sobresaturada. Això permetrà obtenir sempre informació útil. 

9.2. Exploració definitiva 

9.2.1. Temps d’exposició constant 

Un cop es coneix o s’ha decidit un temps d’exposició adequat màxim s’ha de realitzar 

l’exploració definitiva. En aquesta fase el temps d’exposició de la càmera roman constant. 
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Com s’ha dit anteriorment, seria possible realitzar un ajust de temps d’exposició cada cop 

que es vol realitzar una captura. No obstant això ocuparia molt de temps (una mitjana de 

10s per captura). Si es realitzessin moltes captures seguides es perdria molt de temps en 

aquests ajustos. A part, la informació que es pot extreure i l’error que s’obté es quasi nul. 

A continuació s’explica el que passaria si l’adquisició fos variable i perquè no és pràctic ni 

necessari utilitzar aquest mètode. 

Adquisició variable 

Per il·lustrar aquest concepte s’ha creat el tall teòric d’una corba. Com aquesta és 

simètrica, només se’n mostra mitja. En ella s’ha representat el que seria una captura 

correcte i 4 captures més amb temps d’exposició al 90%, 75% 50% i 25%. (figura 9.2.1.1).  
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Figura 9.2.1.1: Representació d’un tall teòric i de la mateix amb temps d’exposició menors a l’òptim (simulació) 

Com es pot observar, contra menys temps d’exposició hi hagi, menor és la distància entre 

nivells de gris entre punts consecutius. Això pot causar que un píxel que podria tenir un 

nivell de gris diferent a un altre siguin iguals. 

Per tractar les dades aquestes han de tenir totes elles el mateix temps d’exposició. Com la 

càmera que s’utilitza és una CCD (la resposta dels fotodíodes és proporcional al temps 

d’exposició), podem passar una captura a un altre temps d’exposició multiplicant els valors 

per la relació de temps d’exposició i per una constant, que és el pendent de la corba 

d’exposicions tipus figura 8.1.2.2, tal com indica l’equació (Eq. 9.2.1.1): 



Modelització de superfícies per llum difusa  Pág. 59 

 

K*
Texp

Texp
*NGNG
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2
12 =  (Eq. 9.2.1.1) 

A partir de l’equació (Eq. 9.2.1.1) es pot obtenir quan valdria el nivell de gris superior d’una 

captura passada a l’escala de la captura principal (captura en la que incideix el màxim 

d’energia en la càmera. Per tant, la que tindrà el temps d’exposició més baix).  

Com es transforma una captura d’un temps d’exposició major a un menor, el quocient 

Texp2/Tepx1 serà menor a 1. Per tant, tota la captura quedarà reduïda a un factor que 

dependrà del quocient de temps d’exposició. Com es tracta d’una reducció per software no 

es perd resolució (les variables Long o Double poden contenir el nombre exacte). 

Per tant, la resolució d’una captura que s’escala per la relació d’exposicions serà la de 

l’equació (Eq. 9.2.1.2). En la taula 9.2.1.1 es pot veure com disminueix l’error entre nivells 

de gris quan es disminueix la relació d’exposicions. 

captura exp

principal exp

T

T
·

256

1=R  (Eq. 9.2.1.2) 

 

Relació 
Error entre nivells 

de gris (%) 
Nivell de gris  

que es beneficia * 
1 0.391 255 

0.9 0.352 229 
0.8 0.313 204 
0.7 0.273 178 
0.6 0.234 153 
0.5 0.195 127 
0.4 0.156 102 
0.3 0.117 76 
0.2 0.078 51 
0.1 0.039 25 

* Relatiu al 255 de la captura de major energia 

Taula 9.2.1.1 

Com es pot observar, realitzar les captures amb temps d’exposició variable augmenta la 

resolució del sistema, però només pels nivells baixos de gris. Per tant, realitzar aquest 

procediment d’ajust només serveix per poder obtenir millor definició en la part inferior de les 

corbes (les de menys energia), les qual són, a l’hora de modelitzar, són les que menys 

importància tenen. En la taula 9.2.1.1 es pot veure aquest concepte. 
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Per tant, contra menor és la relació, menor és el nivell màxim de gris que es beneficiaria 

d’aquest augment de resolució. Per tant, teòricament es podrien realitzar varies captures a 

diferents temps d’exposició i crear una captura que fos la composició de les diferents 

captures a temps diferents. 

El temps que es trigarà a realitzar les captures dependrà del nombre de captures que es 

decideixi fer i dels temps d’exposició.  

Adquisició en l’escala de temps 

Si es portés a l’extrem la política de variar els temps d’exposició i per cada nivell de gris es 

busqués a quin temps es converteix en saturat, es tindria una associació de punts que 

saturen a un temps d’exposició determinat (per exemple, tots els punts que estan a un valor 

250 en un temps d’exposició, saturaran a 1.02 vegades el temps d’exposició, segons la 

fórmula 9.2.1.1). Per tant, la nova resolució del sistema no serà 1/256 (8 bits), sinó 

aproximadament 1/4095 (12bits), que és el rang de la càmera. No és 1/4095 pel fet que el 

rang d’exposicions no varia de 1µs a 4095µs, sinó del temps d’exposició en la posició de 

màxima energia (per exemple 100µs) a 4095µs. 

Si es representa com s’adquiriria una escala de grisos amb un rang 256 o a 4095 i s’escala 

de forma proporcional a 256 (per poder comparar), s’obté la gràfica clàssica de la 

discretització (figura 9.2.1.2). 
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Figura. 9.2.1.2: Gràfica de discretització per 256 valors (esquerra) i per una ampliació fins a 2 (dreta) 

No obstant, si es calcula l’error màxim entre el valor real i el valor mostrejat, s’obté la taula 

6.2.1.2 

 Mostreig a 256 Mostreig a 4096 
Error màxim  0.388 0.024 

Error mig 0.194 0.012 

Taula 6.2.1.2 
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Com es pot observar (i és evident), el mostreig millora molt amb aquest sistema. El 

problema principal d’aquest sistema és que el temps d’adquisició d’una captura i processat 

d’aquesta està al voltant de 7s. Comptant que el temps de moviment i posicionament de la 

càmera està al voltant d’1.5s, queda un temps resultant de 8.5s de mitjana per captura. 

Aquest temps de 8.5s supera en més de 4 cops el temps que es triga en fer una captura a 

temps constant. Si es realitzessin 200 captures, el sistema trigaria al voltant de 30 minuts a 

realitzar-les. 

Raons per explorar a un temps únic 

La principal raó per explorar a temps únic és el fet que els dos mètodes esmentats 

anteriorment (Adquirir a temps variable i adquirir usant tota la escala de temps) només 

beneficien els valors baixos.  

Es pot veure en la figura 9.2.1.3 com en augmentar el temps d’exposició saturen els valors 

alts, perdent la informació d’aquests i guanyant definició en els que queden per saturar.  
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Figura 9.2.1.3: Una captura a un temps d’exposició i la mateixa amb el triple de temps (simulació) 

Com es pot veure en la figura 9.2.1.3 només es poden obtenir valors útils en aquells que no 

han saturat. Aquests punt són aquells que en la corba òptima tenen valors baixos. Per tant, 

seran valors que no tindran tanta importància, ja que són els que menys energia tenen i 

correspondran a aquelles direccions que reflecteixen menys energia. 

En la figura 9.2.1.4 es pot observar la relació entre el valor de gris que es vol que quedi al 

límit per saturar (de la mostra de més energia) i la relació entre temps d’exposició. 
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Figura 9.2.1.4 Relació aproximada entre el nivell de gris que es vol saturar i la relació de temps d’exposició en 
escala logarítmica 

Es pot observar que els increments d’exposició que s’han de realitzar per obtenir una bona 

corba en els punt de major energia són baixos. Això farà que els increments de resolució 

també ho siguin.  

Si s’observa la figura 9.2.1.5 es pot observar el valor de la diferencia entre les resolucions 

respecte la resolució de la captura de més energia si es fan els increments corresponents. 
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Figura 9.2.1.5: Diferencia entre les resolucions  

Com es pot observar, la millora de resolució és molt baixa. Si es té en compte el fet que 

s’ha d’invertir temps extra en les captures i el processat d’aquestes, es pot veure com no és 

viable realitzar diferents captures a diferents temps. 
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9.2.2. Formes d’exploració 

Hi ha tres mètodes possibles o maneres que es poden voler realitzar les exploracions. Es 

pot realitzar una exploració completa, en la que s’inclouen tots els angles d’incidència del 

làser sobre la mostra. Es pot voler només una exploració d’un sol angle d’incidència. 

Finalment, pot ser que només es requereixi una sola captura, per exemple, de la zona de 

més energia. 

En els tres casos es genera una sèrie d’arxius de captura en format RAW. Aquest arxiu 

conté en binari directe el valor del píxel, ordenat en forma d’array. També es genera un 

arxiu de control, el qual conté informació de la posició de les captures, l’ordre en que han 

estat fetes, l’orientació de la càmera i la mostra i altre informació útil per realitzar un 

processat de les captures. 

Exploració completa 

En aquesta modalitat la càmera explora les direccions de la mostra en un arc i un pas 

definits per l’usuari. Un cop la càmera s’ha mogut el seu recorregut, torna a la posició inicial 

i la mostra gira un angle determinat. Llavors la càmera torna a realitzar el recorregut. 

En aquesta exploració s’adquireixen de cop varies reflexions de la llum per varis casos 

d’angle d’incidència. Serveix per fer una caracterització completa del material. 

Explorar una franja 

En aquesta modalitat la mostra roman en una posició en concret. La càmera gira al voltant 

de la mostra en un arc i pas definits per l’usuari. 

Aquesta exploració en solitari pot ser feta per realitzar una caracterització aproximada dels 

materials, o per observar si hi ha algun problema per realitzar l’exploració completa. 

Exploració única 

L’exploració única consisteix en una sola captura en una posició de càmera i mostra 

determinades per l’usuari. 

Serveix per extreure un model molt groller del material. Pot servir per extreure conclusions 

o proves de qualitat ràpides. També pot permetre analitzar una determinada posició. 

 

Segons com sigui la mostra es poden seguir polítiques diferents d’exploració per estalviar 

temps. Les mostres poden ser opaques (la llum no passa a través de la mostra) o 
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translúcides (deixa passar part de la llum). Aquesta característica marcarà el recorregut 

màxim de la càmera al voltant de la mostra. La figura 9.2.2.1 mostra aquest concepte. 

 

Figura 9.2.2.1 Reflexió (en blau) i refracció (en taronja) de la llum en mostres opaques i translúcides 

Mostra opaca 

Les mostres opaques només reflecteixen i absorbeixen la llum que els hi arriba. No hi ha 

transmissió de llum a través d’elles. Per tant només es necessari realitzar la exploració per 

la cara on hi incideix el làser. En la figura 9.2.2.1 es pot veure una representació del reflex 

de la llum en el cas opac. 

En les mostres opaques la posició de màxima intensitat lumínica dins de la càmera 

acostuma a ser la posició de reflexió especular (l’angle d’incidència del làser en la mostra i 

de la normal de la càmera sobre la mostra han de ser iguals i estar en el mateix pla). Per 

materials molt heterogenis pot ser que no es compleixi. 

Mostra translúcida 

Les mostres translúcides tenen fenòmens de reflexió, absorbiment i refracció de la llum. Per 

tant, part de la llum travessa la mostra. En aquest cas l’exploració haurà d’incloure les dues 

superfícies de la mostra. En la figura 9.2.2.1 es pot veure una representació del reflexió i la 

refracció de la mostra. 

En les mostres translúcides el pic de màxima intensitat s’acostuma a donar a dos llocs 

diferents. Si la mostra és molt poc translúcida és probable que es doni en la posició de 

reflexió especular. Si la mostra és més transparent, es pot donar en la posició enfrontada al 

làser. 
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La direcció de sortida principal del làser (la que transporta més energia) quan passa a 

través d’una mostra és la mateixa que la de l’entrada, sempre i quan la superfície d’entrada 

i la se sortida siguin paral·leles. 

Això es demostra a partir de la llei d’Snell (Eq. 9.2.2.1). Com el medi d’entrada i sortida són 

iguals, el terme de la relació d’índex de refracció es cancel·len, de forma que l’angle 

d’incidència i el de sortida és el mateix.  

2211 ·sin·sin θθ NN =  (Eq. 9.2.2.1) 

En la figura 9.2.2.2 es pot veure un esquema 

dels raigs. 

Com es pot observar a la figura 9.2.2.2, els raig 

incident i de sortida son paral·lels, però no 

colineals. La distància entre els dos raigs 

dependrà del gruix de la mostra, la relació dels 

índex de refracció i de l’angle d’incidència del 

làser sobre la mostra. 

Per tant, la mostra haurà de ser el màxim prima 

possible, ja que si és massa gruixuda el feix es 

pot desviar massa i no arribar perpendicular a 

l’objectiu de la càmera (s’ha de recordar que 

aquesta gira al voltant de l’eix de la mostra) 

9.3. Tractament de les dades 

En aquesta fase es processa la informació creada a la fase d’exploració definitiva. Es 

requereix tenir un arxiu de control vàlid i les seves captures corresponents. El resultat de 

l’anàlisi és un conjunt de registres que contenen la informació processada de totes les 

captures amb la mateix angle d’incidència de la mostra. 

 

 

 

Figura 9.2.2.2  Pas de la llum a través d’una mostra amb 
cares oposades paral·leles 
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9.3.1. Correcció del negre 

Abans d’acoblar les captures entre si, s’ha de fer la correcció del negre. Aquesta consisteix 

en restar a totes les captures una captura que s’ha realitzat amb la càmera totalment 

tapada. 

Aquesta captura es realitza pel fet que no tots els fotodíodes de la càmera tenen el valor 

mínim igual. Per tant, en realitzar una captura en negre hi haurà píxels que el seu valor no 

serà zero, sinó un valor superior. 

Encara que els valors siguin baixos (normalment menors a 3), l’acumulació de varis 

d’aquests pot produir errors en les mesures. 

Un cop obtinguda, s’haurà de restar a totes les captures per obtenir un valor més realista. 

9.3.2. Concepte d’unió de captures 

Bàsicament, el procés de tractament uneix les captures a partir de la seva posició angular 

de forma que queda un únic registre amb la informació de totes les captures. En la figura 

9.3.2.1 es pot veure un exemple conceptual de com tres captures diferents fetes amb 

separacions de 5º s’uneixen. 

 

Figura 9.32..1 Unió de tres captures en una de sola. 

Realitzar la unió és senzill a partir de la informació que es té de cada captura i del sistema. 

Es coneix la posició angular del centre de cada captura, ja que és la posició de la càmera. 

La resta de píxels tenen un angle que depèn de la seva posició respecte a aquesta 

columna.  

Com es va comentar en l’apartat del disseny del braç de la càmera, la distància és tal que 

fa que les captures tinguin un 10% superposat amb la següent captura. Això permet una 

coherència entre captura i captura. 

9.3.3. mètode d’unió 

En l’apartat 7.1.5 “Mides del braç de la càmera” s’ha indicat que la superposició entre 

captures és del 10% si el pas és de 1.5º. Això permetrà que els petits biaixos que puguin 
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haver en girar la càmera siguin menystenibles. També permet que en el pas recomanat no 

hi hagin forats en el mostreig. Evidentment, es pot mostrejar a un pas menor (sempre 

múltiple de 0.5º) per obtenir més informació i millors resultats. 

Es poden seguir varies estratègies per unir les diferents captures: 

− Obtenir informació només d’una de les zones superposades, ignorant l’altre informació. 

− Realitzar la mitjana directament entre les zones superposades de les dues captures, 

situant la posició de la superposició de forma matemàtica i teòrica. 

− Realitzar la mitjana entre les zones superposades de les dues captures, buscant la 

posició de la superposició de forma comparativa. 

La opció de buscar la posició de forma comparativa és la millor des de el punt de vista de 

resultats. En aquest procediment es busca quina posició fa que les columnes de la zona 

superposada d’una captura coincideixen millor amb les de la captura següent, sempre al 

voltant d’una posició teòrica. En la figura 9.3.3.1 es pot observar com dues captures amb 

un patró comú es superposen per formar una única captura seguida. 

 

Figura 9.3.3.1: Dues captures consecutives s’uneixen segons la posició del patró 

Aquesta tàctica, no obstant, presenta alguns problemes. Principalment, es pot donar el cas, 

sobre tot en captures en que les zones superposades siguin fosques, que les 

superposicions es vagin corrent cap a un mateix sentit. Encara que sigui un desplaçament 

petit en cada captura, al final pot originar un error gran. Per solucionar aquest problema es 

pot utilitzar un sistema que compari el desplaçament que es produeixi amb la posició 

original i realitzi una correcció. 

Comptant que l’error de posicionament del motor en aquest estat de càrrega és menor al 

10%, s’obté que, per a la configuració i el pas òptim (1.5º), l’error mig en píxels desplaçats 

serà de 10.36 píxels (5.18 píxels per cada cantó de la posició teòrica). Aquesta quantitat 

representa menys del 0.51% del total dels píxels horitzontals. 
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Per tant, en comptes d’utilitzar el sistema de cerca del patró repetit en les captures 

consecutives, és més senzill simplement calcular on s’ha de produir la superposició. Un cop 

es coneixen els píxels que quedaran superposats es fa la mitjana entre els valors que 

teòricament corresponen a la mateixa posició. 

Per tant, els píxels que quedin superposats es farà la mitjana entre si. Teòricament, encara 

que la càmera estigui moguda, la quantitat d’energia emesa en una direcció és constant. 

Per tant, el valor serà semblant entre diferents captures per la mateixa direcció. 

D’aquesta forma, encara que es variï el pas, el resultat continuarà sent correcte. 

9.3.4. Resultat 

El resultat del postprocessat és un sol registre de valors de 8 bits (256 valors discrets). Es 

pot interpretar com una captura única que s’ha realitzat al llarg del recorregut indicat. Per 

tant, les columnes marquen la direcció de la llum en el pla vertical (però mateixa direcció en 

l’horitzontal) i a l’inrevés. 

En la figura 9.3.4.1 es pot observar una captura de paper “Digital Print” de la marca 

Kanguros. La mostra estava a 45º respecte al làser i la càmera ha descrit un angle des de 

10º a 135º. 

 

Figura. 9.3.4.1: Captura de paper “Digital Print” de la marca Kanguros. Mostra a 45º respecte al làser. La càmera ha descrit un 
angle des de 10º a 135º. 

Si es representa la secció central en un gràfic, s’obté la figura 9.3.4.2. 

Com s’observa en la figura 9.3.4.2, el soroll és altament patent en el resultat. Per poder 

obtenir un resultat més clar es poden utilitzar varies tècniques. Una d’elles és aplicar un 

filtre de tipus “smooth”. 
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Figura. 9.3.4.2: Representació dels nivells de gris de la secció central de la figura 9.3.4.1 

Filtre smooth 

Els filtres “smooth” realitzen un mitjana 

ponderada dels valors dels píxels que envolten 

el píxel en el que se li està aplicant el filtre. La 

figura 9.3.4.3 mostra aquest concepte. 

En la figura 9.3.4.3 hi ha l’exemple d’aplicació 

d’aquest tipus de filtre. El píxel central (verd) rep 

un pes major que la resta. La creu immediata 

(blau) rep un pes menor, ja que es troba més 

lluny del centre, i la perifèria (groc) rep un pes 

baix.  Per tant, el resultat (que substituirà el píxel 

central) és un valor que té en compte els píxels 

que l’envolten, de forma que el resultat és un 

suavitzat en 2D (ja que té en compte els valors verticals i els horitzontals). 

En la figura 9.3.4.4 (a) es pot observar el resultat d’aplicar aquest filtre a la captura del 

paper i en la figura 9.3.4.4 (b) el seu respectiu tall. 

Com es pot observar, la captura resulta amb menys soroll i amb un resultat més fàcilment 

interpretable. 

 

Figura 9.3.4.3: Exemple de filtre “smooth” aplicat a un 
píxel central (verd). En Diferents colors els pesos dels 

píxels 
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(b) 

Figura 9.3.4.4: (a) captura de la figura 9.3.4.2 després d’aplicar un filtre “smooth” de suavitzat. (b) Tall horitzontal d’aquesta 
figura 

Mitjana mòbil 

Un altre sistema per processar el resultat és realitzar una mitjana amb una finestra mòbil 

sobre els valors de gris. Aquest sistema consisteix en realitzar la mitjana d’un nombre n de 

valors (mida de la finestra). Tot seguit, es fa la mitjana incloent el següent valor i excloent el 

primer que ha entrat. El procediment es segueix realitzant fins que s’ha acabat amb tots els 

valors. Per exemple, si hi ha 100 valors i es fa la finestra mòbil cada 10 valors, primer es 

faria la mitjana del primer nombre fins al desè. Desprès del segon a l’onzè, i així fins arribar 

al norantè fins al centè. 

En la figura 9.3.4.5 es mostra el resultat d’aplicar una finestra de 50 mostres a la secció 

original de la figura 9.3.4.2. 

Com es pot comprovar, aplicar una finestra mòbil produeix una reducció major del soroll. El 

problema d’aplicar aquest algoritme és s’ha de provar varies mides de finestra fins que es 

troba una que redueix suficientment el soroll sense allisar en excés la corba. Si la finestra 
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és massa gran es suavitzen massa les diferències i no es poden extreure conclusions 

vàlides. 
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Figura 9.3.4.5: Resultat d’aplicar una finestra mòbil de 50 valors al tall de la figura 9.3.4.2 

 

A partir de qualsevol dels dos mètodes es pot ajustar una corba per mínims quadrats que 

ens marcarà com reflexa la llum el material. Els resultats difereixen una mica entre si, a 

causa que la finestra només té en compte els valors del tall (horitzontals), mentre que el 

filtre “smooth” també inclou els valors verticals (els que estan al voltant del punt). No 

obstant, la forma és la mateixa. 

Utilitzant la corba es poden extreure diferents conclusions. Una de les més clares és que el 

paper reflexa la llum d’una forma bastant difosa. Això és pot observar en el fet que la corba 

és molt suau i el creixement d’aquesta és molt lent. S’observa com en la posició de reflexió 

especular hi ha el màxim, però aquest és molt ample, de forma que no hi ha un reflex 

brillant. 

Utilitzant altres algoritmes i models de procés d’aquesta corba es podrien extreure altres 

característiques del material, com podria ser la rugositat, la transparència, l’absorció 

d’energia, etc. No obstant, la generació i aplicació d’aquests models no és l’objectiu 

d’aquest projecte. 

S’han realitzat algunes captures més de diferents materials per poder mostrar la diferència 

de forma entre les captures. 

La figura 9.3.4.6 mostra la forma i el tall d’una mostra de plàstic reflectant negre. Se li ha 

aplicat una finestra de 50 mostres per reduir el nivell de soroll. 
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(b) 

Figura 9.3.4.6: (a) Captura de la reflexió d’un plàstic brillant negre amb un angle d’incidència del làser de 30º i un 
mostreig de 10º a 120º. (b) Tall en nivell de grisos de la mostra (a). 

S’observa com, en aquest cas, el fet que la mostra sigui brillant fa que hi hagi un pic molt 

més pronunciat en la zona de reflex especular (la mostra té un angle d’incidència de 30º, 

per tant, el punt màxim es troba a 60º). Fora d’aquest valor, el nivell de grisos cau 

bruscament, fins a nivells al voltant de 20., fent patent el color fosc de la mostra (negre). 

L’últim dels exemples és una mostra de cinta adhesiva blanca. Aquesta mostra és 

translúcida, pel que s’ha mostrejat tot el perímetre de la circumferència al voltant d’ella. No 

obstant, a la gràfica de tall de la figura 9.3.4.7 (b) només es mostra la part transmesa, ja 

que la reflectida era tant baixa que era quasi inapreciable. 

Al resultat del procés se li ha aplicat el filtre “smooth” per reduir el soroll del mostreig.  

Com es pot comprovar en la figura 9.3.4.7 (b) la refracció en la cinta adhesiva es poc 

difusa, ja que el pic es molt estret (10º). Això indica que la llum travessa la cinta quasi 

sense variar la seva trajectòria. 
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 (b) 

Figura 9.3.4.7: (a) Captura de la refracció del làser amb un tros de cinta adhesiva  opaca, amb angle d’incidència 
del làser de 0º i un mostreig de 10º a 350º. (b) Tall en nivell de grisos de la mostra (a). 
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10. Avaluació econòmica del projecte 

En aquest apartat es presenta el cost que té crear el prototip, tant en matèria primera com 

en mà d’obra. No s’inclou el preu del suport informàtic, ja que es pot utilitzar qualsevol 

ordinador amb Windows XP i una connexió FireWire. Tampoc s’inclou el material necessari 

per fer el calibratge o el muntatge, com pot ser un radiòmetre. 

 

Matèries primeres 
Valor sobre 
materials 

(%) 

Valor 
sobre el 
total (%)  

Nom Preu Unitats  
Total 

(€) 

Controladora µP 1AXV1 76.03 € 2  152.06 9.12 1.05 
Controladora µP 6AXV1 68.7 € 1  68.70 4.12 0.48 
Digitalitzadora µP MIOS 52.5 € 1  52.50 3.15 0.36 
Motor 44.44 € 2  88.88 5.33 0.31 
Càmera Guppy F080B 1004 € 1  1004.00 60.23 6.94 
Planxa duralumini 6x215x65 6.21 €/kg 0.24 Kg 1.48 0.09 0.01 
Planxa duralumini 10x400x150 5.84 €/kg 1.71 Kg 9.99 0.60 0.07 
Extrusió duralumini  10x10x145 6.27 €/kg 0.04 Kg 0.26 0.02 0.00 
Extrusió duralumini 15x15x205 6.7 €/kg 0.13 Kg 0.88 0.05 0.01 
Bloc duralumini 103x35x30 6.8 €/kg 0.31 Kg 2.10 0.13 0.01 
Cilindre duralumini D14 h250 6.7 €/kg 0.11 Kg 0.73 0.04 0.01 
Cilindre duralumini D20 h20 6.7 €/kg 0.02 Kg 0.12 0.01 0.00 
Cilindre duralumini D105 h65 6.9 €/kg 1.60 Kg 11.07 0.66 0.08 
Cilindre duralumini D150 h35 6.9 €/kg 1.76 Kg 12.16 0.73 0.08 
Coixinet D130 105.43 € 1  105.43 6.33 0.73 
Coixinet D19 5.77 € 2  11.54 0.69 0.08 
Corriola 72 dents 47.47 € 1  47.47 2.85 0.33 
Corriola 20 dents 10.92 € 1  10.92 0.66 0.08 
Corretja 220XL 2.13 € 1  2.13 0.13 0.01 
Acoblament flexible 8.6 € 1  8.60 0.52 0.06 
Làser 46.55 € 1  46.55 2.79 0.32 
fotodíode 6.11 € 1  6.11 0.37 0.04 
Cablejat 5 € 1  5.00 0.30 0.03 
Detectors de fi de carrera 1.54 € 2  3.08 0.18 0.02 
Sensor làser 7.77 € 1  7.77 0.47 0.05 
Font d'alimentació del làser 7.33 € 1  7.33 0.44 0.05 
        
Total     1666.86 € 11.53 % 

Taula 10.1: Matèries primeres 
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En la taula 10.1 s’observa el preu de les matèries primeres i components electrònics.  En la 

taula 10.2 es llisten els sous dels que han treballat en aquest projecte. El valor sobre el total 

està referenciat al preu total d’un equip. 

 

Cost laboral 
Valor sobre 
el sou (%)  

Valor sobre 
el total (%)  Treballador  Temps 

(h) 
Preu Total (€)  

Mecànic 38 18 €/h 684.00 5.39 14.67 
Enginyer 200 60 €/h 12000.00 94.61 87.09 
        
Total     12684.00  91.82 % 

Taula 10.2: Sous dels treballadors 

A part de les despeses de fabricació de l’equip hi ha altres despeses associades. Aquestes 

despeses contenen conceptes varis, com pot ser la distribució o l’embalatge. A la taula 10.3 

hi ha una petita llista d’altres despeses accessòries. Els preus estan per unitat d’equip (per 

exemple, les bosses o els CD’s s’han de comprar en paquets). 

 

Concepte Preu (€)  
Distribució 100.00 
Impressió (manuals i etiquetes) 1.70 
Embalatge d’espuma 7.97 
Caixa 0.90 
Consumibles (bosses, CD's, etc.) 0.87 
  
Total 111.43 

Taula 10.3: Altres despeses. 

Per tant, el preu de producció de l’equip és de 14929.15€. Aquest preu està sense IVA. El 

preu dels components ha estat extret de factures o pressupostos de RS [8], Farnell [9] i 

Valpi [10]. 

10.1. Optimització dels costs 

10.1.1. Disminució del preu per canvi d’elements 

Per abaratir el cost de l’equip es podria intentar reduir els preus dels components més cars. 

Si s’observa la columna “Valor sobre materials” de la taula 9.1, s’observa com el component 

més car és la càmera. No obstant la càmera no pot ser canviada per una altre, ja que no 

s’ha trobat cap altre que compleixi les condicions necessàries i tingui un preu inferior. 
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La figura 10.1.1 mostra la informació de la taula 

10.1.1 organitzada per categories: 

S’observa com la següent categoria que més 

pes té és la electrònica (sense comptar la 

càmera, la qual no pot reduir-se el preu). Una 

possible manera de reduir el preu seria fabricar 

els dispositius i el programari de control. 

D’aquesta forma, els components serien més 

barats. 

No obstant, aquesta alternativa no és viable. Al 

preu dels components, el qual és al voltant del 

50% del preu de compra, se li ha de sumar 

fabricar el prototip de la placa. Cada prototip de 

placa costa fabricar a un taller exterior al voltant 

de 350€. Per tant, el preu de construir l’equip seria, de sortida, 1400€. A aquest preu se li 

ha d’afegir el cost de disseny, programació dels protocols i les EEPROMS i les proves que 

s’hagin de fer. Per tant el preu per crear la electrònica del prototip augmentaria a més de 

2000€, mentre que actualment és menor a 350€. Per tant, no és viable crear la electrònica. 

La tercera categoria en importància correspon a la mecànica. Si restringim l’ús que se li vol 

donar a l’equip i només s’utilitza com a sistema radiomètric (l’objectiu pel que ha estat 

dissenyat en aquest projecte) llavors es poden reduir els diàmetres del coixinet de 130mm 

de diàmetre exterior i el de  la corriola de 72 dents. Això és així pel fet que aquest projecte 

està pensat per poder ser utilitzat per altres aplicacions i mesures. Per tant, el coixinet 

estava sobredimensionat per poder suportar pesos de sensors majors. 

Com s’ha dit en l’apartat “coixinet”, el coixinet pot ser qualsevol a partir de 32mm de 

diàmetre exterior. Un d’aquests coixinets costen al voltant de 5€, de forma que la reducció 

de preu del coixinet és del 95%. 

Al reduir la mida del coixinet també es redueix el de la corriola. Com la relació de 

transmissió depèn del nombre de dents d’ambdues corrioles, s’ha de buscar un parell 

d’elles que mantinguin la relació de transmissió del disseny. Les combinacions possibles 

són aquelles que són múltiples de 5/6, a partir de 10/12. Si s’escull una corriola que tingui el 

diàmetre interior igual o superior al coixinet, es troba la relació 30/36.  

Per tant, el preu d’ambdues corrioles és de 41€, de forma que la reducció de preu de les 

corrioles és del 30%. 

 

Figura 10.1.1: Categories de preus dels components 
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La reducció del diàmetre intern del coixinet també comporta modificacions de les mides del 

material necessari per crear la peça central del sistema. Reduiria el diàmetre fins a 32mm, 

de forma que el preu del cilindre a 1.23€, fent una reducció del 88,9% sobre el preu original. 

La resta de components no es poden canviar o el resultat del canvi és pràcticament 

insignificant. 

Per tant, aplicant les mesures esmentades, el cost dels materials es redueix a 1359.20€. 

Pel que la reducció és de 308.66€, el que representa un 18.5% menys del cost dels 

components. 

10.1.2. Productes semblants 

L’equip d’aquest projecte entra dins de la categoria de “mesuradors óptics d’scatter” o 

“optical scatterometers”.  

Actualment en el mercat existeixen equips que utilitzen tècniques d’scatter per analitzar 

superfícies. Molts d’aquests dispositius estan orientats al control industrial d’acabats. Per 

exemple, hi ha sistemes de control òptic per comprovar la qualitat de des bobines de paper 

o de teixits. 

No obstant, l’àmbit en el que s’utilitzem més és en el d’anàlisi de terreny des de satèl·lits. 

Els satèl·lits recullen la llum del sol reflectida sobre la superfície de la terra. A partir 

d’aquesta informació es pot calcular variacions de les propietats del sòl (humitat, vegetació 

o relleu entre d’altres) o de l’atmosfera (núvols, concentració de gasos, etc). També 

s’utilitza per comprovar l’estat del mar i els oceans (temperatura, turbulències, flora...). 

Alguns d’aquests satèl·lits utilitzen emissors de microones per realitzar els seus càlculs. El 

principi de funcionament és el mateix que en la llum: S’envia l’ona i s’observa com aquesta 

es reflecteix en la superfície. 

Altres scatterometers orientats a un procés poden ser per comprovar característiques 

específiques dels materials, com pot ser la polarització, el grau d’absorció de llum o la 

rugositat. Aquests aparells acostumen a ser portàtils i amb un ús específic. També 

existeixen varies patents com és el cas de US Patent 5912741, 7349096 i 4710642 entre 

d’altres. 

Per tant, el públic potencial per aquest equip serien els laboratoris de proves i certificació. 

Aquests usuaris poden voler realitzar estudis que requereixin major resolució que el que 

ofereixen els sistemes més convencionals. A part, també poden estar disposat a esperar el 

temps que es triga a realitzar un mostreig. 
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10.1.3. Producció en sèrie 

S’ha de tenir en compte que la major part de l’equip físic es pot utilitzar per altres 

aplicacions. Es podria utilitzar, per exemple, per l’anàlisi de punts de llum, com poden ser 

LEDs o bombetes. Altres aplicacions serien anàlisis ràpids de divergència de làsers o, fins i 

tot, anàlisis de líquids dins de provetes. 

Per tant, amb un temps baix de desenvolupament de programari i de disseny d’adaptadors, 

es podria convertir l’scatteròmetre en un mesurador de pendents per LED’s o làsers, entre 

altres aplicacions. 

No obstant, produir en sèrie aquest equip no resulta econòmic. El públic al que va dirigit és 

petit, de forma que la producció d’un nombre alt d’equips no és viable. Per tant, és millor 

realitzar aplicacions específiques per al client, a partir del model base,  que crear un equip 

general orientat a una única aplicació. 

10.1.4. Opció de fabricar per paquets 

No obstant, hi ha una solució mitja entre la producció en sèrie i l’artesanal. El component 

més car amb diferència de l’equip és la càmera. Per tant, una reducció en el preu d’aquest 

component pot augmentar el marge de beneficis. 

El preu mínim per a que el distribuïdor oficial faci un descompte és de 5 càmeres. Altres 

components, com els coixinets, les politges o les plaques controladores, també tenen un 

paquet mínim de 5. El paquet mínim per als motors és de 10, mentre que si es compren al 

fabricant, ha de ser de 25. 

A part, s’ha de tenir en compte que la càmera pot servir per altres muntatges, com el de 

l’anàlisi dels LED’s o el de la divergència del làser. 

Si es realitzés una compra de material per a 5 equips, el material costaria 1547€ (sense 

IVA). Per tant, una reducció d’aproximadament el 7,2% del preu en material complet. La 

reducció és molt pròxima (7.17%) si no es compta l’efecte del duralumini (per si es 

fabriquessin les peces en un taller extern). 

Considerant que el fabricant de l’equip sigui una empresa que es dediqui a la enginyeria 

òptica, podrà reciclar el material si no s’arriben a produir els cinc equips. Per tant, les 

pèrdues si no s’arribessin a poder vendre tots els equips es podrien compensar creant-ne 

d’altres que funcionessin amb un concepte similar. 
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Per tant, des de un punt de vista estratègic resulta aconsellable comprar material per cinc 

equips, ja que la reducció de preu és notable (600€ per 5 equips) i els materials, en cas que 

no es poguessin fabricar els equips, es poden utilitzar en altres projectes. 

10.2. Previsions de vendes 

10.2.1. Preu de venda 

L’equip té un preu base de muntatge de 2462.29€. Aquest preu inclou tots els costs 

excepte el preu de disseny. Aquest preu no s’inclou el cost laboral de l’enginyer, ja que 

aquest només es fa patent en el moment del disseny. 

Per tant, el preu de disseny (10800€) s’ha de repartir entre els equips que es vagin a 

vendre, a part d’afegir un marge de beneficis.  

Segons la oficina de patents, per poder patentar l’invent ha de ser una novetat mundial. 

Com existeixen patents americanes que tenen un funcionament semblant al projecte, no 

representa una novetat mundial. Per tant, els costos de patent no fa falta pagar-los, ja que 

es considera que fora d’Estats Units el coneixement de fabricació és un bé comú. En cas 

contrari, el preu de la patent oscil·laria entre 1100€ i 3600€, depenent del sistema que es 

triés i del seu abast (preus mitjos). [11] 

A totes aquestes despeses se li ha de sumar el fet de si l’usuari final requereix algun altre 

tipus d’element, com filtres neutres, capçals especials o un petit canvi de disseny. No 

obstant, aquestes variacions serien extres que es pagarien a part. 

Com a mínim s’espera poder vendre 5 equips, ja sigui a laboratoris com a empreses de 

control de qualitat. Per tant, la inversió inicial s’hauria de poder recuperar amb aquests 

equips. 

Si es fabrica l’equip a partir de material comprat per 5 equips el preu mínim (sense benefici) 

és de 2443.69€. Si el material es compra per a cada equip, llavors és 2342.69€.  

En el preu final de venta ha de recuperar el cost salarial de l’enginyer. Comptant que la 

recuperació sigui en 5 anys, això incrementa el preu de cada equip en 2160€. 

Si es contempla un marge de guanys de  800€, el millor preu de l’equip que es pot donar és 

de 6969.55 € + 16% IVA, el que fa un P.V.P. de 7284.68€. 
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10.2.2. Recuperació de la inversió, inversió inicia l i vendes 

En els càlculs econòmics hi intervenen molts factors. Alguns d’ells son el temps en el que 

es realitzarà la venda, la inflació, el temps que triga a quedar desfasada la tecnologia, el 

temps en que trigarà a sortir un competidor... 

La tecnologia es pot considerar vigent al voltant de 10 anys, ja que els conceptes que 

utilitza són d’òptica bàsica. Per tant, a no ser que es produeixi una revolució científica que 

invalidi els conceptes actuals, el sistema és robust. No obstant, és possible que en un futur 

hi hagin càmeres millors a un preu inferior. Tot i això no ha de resultar difícil adaptar el 

programari i el maquinari a aquests nous models. 

Es possible realitzar moltes simulacions i prediccions de vendes. En les figures 10.2.2.1 es 

mostren 4 exemples de simulacions de beneficis. Aquesta gràfica està realitzada amb una 

inflació del 4%, però els valors estan convertits a inflació 0 per poder comparar els valors 

entre si. Els títols de cada gràfica mostren les vendes anuals de cada equip. 
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Figura 10.2.2.1: Simulacions de beneficis anuals gràcies al projecte. Els beneficis actuen sobre el deute acumulat i l’actual, 
però no afecten a les despeses futures. El nombre d’equips venuts anualment està indicat en el títol de cada gràfica.  En blau 

si no s’ha realitzat una provisió de material per a 5 equips (cost de materials menor). En vermell si sí que s’ha realitzat. 

Realitzant varies simulacions s’extreuen els següents resultats: 
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− Realitzar l’aprovisionament no surt a compte en general. Això és a causa de que 

realment l’estalvi que es produeix pel material és una part petita comparada amb la 

resta de costs (un 2% del preu de venda). Per tant, l’estalvi en el material no compensa 

el risc que es pren en fer l’aprovisionament de material. 

− Si es suposa que els preus varien amb la inflació els beneficis obtinguts amb el sistema 

d’aprovisionament milloren. Això és degut a que el material, en estar comprat amb 

anterioritat no puja de preu. No obstant, una inflació alta és negativa, ja que pot 

desencoratjar els clients a comprar aquest tipus de tecnologia. 

− A partir del quart equip venut es pot assegurar que existeixen beneficis. 

− Els beneficis són millors pel sistema amb aprovisionament només si el nombre d’equips 

venuts al final està a prop de ser múltiple de cinc sense sobrepassar-lo. En cas contrari 

quedarà material en stock que no es podrà vendre. 

Per tant, després d’analitzar-se a informació i realitzar varies simulacions es pot afirmar 

amb un alt grau de seguretat que la millor estratègia per a produir l’equip és comprar el 

material cada cop que es vulgui construir un de nou. Els beneficis acostumen a ser millors i 

no hi ha tant risc que quedi material en stock. Per contra el sistema de fer aprovisionaments 

només és recomanable si hi ha altres productes que utilitzin un stock semblant al d’aquest 

producte. En aquest cas, els materials es poden utilitzar en altres projectes, de forma que 

no queden en stock. 
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11. Impacte ecològic 

En la elaboració del prototip s’han tingut en compte varis factors per minimitzar l’impacte 

ecològic d’aquest. Primer, s’ha decidit construir la major part de l’equip en duralumini, un 

material que es pot reciclar. 

El duralumini és una al·leació d’alumini constituïda per un 4.4% de coure, 1.5% de magnesi, 

0.6% de manganès i 93.5% d’alumini. Els valors esmentats són aproximats i varien 

depenent del fabricant. 

Els elements electrònics o mecànics compleixen les normatives vigents en la Unió Europea 

sobre consum, reciclatge o materials. 

A continuació s’esmenten les principals directives medioambientals que compleix l’equip. 

11.1. RoHS 

La normativa europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) prohibeix l’ús de 

determinats elements en els productes europeus. No poden ser utilitzats en la fabricació de 

l’element, tant sigui activament com un component extern (cargols, cables...). Tampoc 

poden requerir-se pel seu funcionament. 

Els elements que queden prohibits són els següents: 

• Plom  

• Mercuri  

• Cadmi  

• Crom VI (conegut com crom hexavalent)  

• PBB (Polibrombifenils) 

• PBDE (polibromdifenil éters) 

Una excepció a aquesta normativa és el cas de les bateries. Un equip pot complir la 

normativa RoHS encara que estigui equipat amb bateries de NiCd. No obstant, l’equip 

funciona sense elles. 

[12] 
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11.2. WEEE 

La normativa europea WEEE (waste electrical and electronic equipment) s’aplica a un llistat 

concret i ampli d’electrodomèstics, elements electrònics, equipament mèdic, joguines i 

material de laboratori entre d’altres. No s’aplica a elements aerospacials o militars. 

Exigeix  que el disseny de l’equip faciliti les feines de recuperació dels components i els 

seus materials. També exigeix que els elements que el composen siguin, sempre que sigui 

possible, reciclables i no nocius pels usuaris. 

Per altre banda, requereix que, com a mínim, el 70% de l’equip en pes es pugui reciclar. 

[13] 
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12. Normativa 

12.1. UNE-EN 60825-1/A-11 

Segons la normativa UNE-EN 60825-1/A-11, els làsers, depenent de la seva longitud d’ona, 

el contingut energètic i les característiques de l’impuls d’un feix làser, es poden classificar 

en 5 grups: I, II, IIIA, IIIB i IV. La selecció de la classe del làser ve donada pel fabricant. 

S’ha d’anar en compte amb els làsers IIIA, IIIB i IV, ja que poden ser un risc per la salut de 

l’usuari i de la gent que hi ha al voltant. 

El làser utilitzat és del tipus IIIA. Segons la normativa, aquests làsers són segurs per l’ull 

humà nu si es prenen precaucions. Per les longituds d’ona visibles (entre 400 i 700nm) la 

protecció consisteix en apartar la vista dels reflexes excessius o del feix. No obstant, la visió 

directa del feix pot ser perillosa i causar danys a la retina.  

El làser ha d’anar etiquetat d’una forma concreta:  

Ha de portar la indicació  “RADIACIÓN LÁSER o LUZ LÁSER NO MIRAR FIJAMENTE AL 

HAZ PRODUCTO LÁSER CLASE 3A” 

I indicar la potencia màxima, la duració del pols (si existeix), la longitud d’ona i la norma que 

segueix amb la seva data de publicació. Totes aquestes dades han d’anar amb una 

indicació de precaució. 

Els pannells d’accés també han de dur la indicació “PRECAUCIÓN / RADIACIÓN LÁSER 

PRESENTE AL ABRIR. NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ CON LOS OJOS 

DESCUBIERTOS NI DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS” 

[14] 
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12.2. Senyalització de perill 

El real decret 485/1997 [15] estableix la senyalització de 

perill que ha de portar l’equip. Aquesta senyalització 

adverteix a l’usuari de possibles perills durant l’ús de l’equip. 

Com el làser utilitzat és de classe IIIa, aquest pot ser perillós 

per la vista. En la figura 12.3.1 es pot observar la figura que 

estableix el BOE que s’ha d’incloure. 

No obstant, hi ha una altre senyal que, encara no estar 

contemplada en el BOE, s’hauria d’incloure. Aquesta és la 

de maquinària accessible (figura 12.3.2). El prototip conté 

politges i corrioles no protegides, a part d’elements mòbils. 

Un usuari distret podria colpejar-se amb el braç mòbil de la 

càmera o la seva roba o cabells quedar atrapats en el 

coixinet, la corretja o la corriola. 

Encara que el perill no és mortal, pot realitzar ferides 

superficials, contusions lleus o estirar els cabells de l’usuari. 

Per tant, és millor incloure la senyalització. 

En cas que el prototip es millorés per a fer un model 

comercial, llavors es podria cobrir la part mecànica, arribant 

a poder treure el senyal de maquinària accessible.  

 

 

 

Figura 12.3.1: Senyal de radiació làser 
[16] 

 

Figura 12.3.2: Maquinaria accessible 
[16] 
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13. Manual del programa 

13.1. Introducció 

Aquest manual mostra la operativa del programa d’ordinador associat al sistema de 

captació de llum difosa d’aquest projecte. El seu objectiu és procurar una explicació clara i 

senzilla de les accions que es poden realitzar amb aquest programari. 

L’explicació teòrica del funcionament de l’equip està explicada en els capítols anteriors. Per 

tant, el manual només farà referència a aquests punts, però no  

El manual està estructurat en els següents temes: 

o Precaucions 

o Menú inicial / Exploració 

o Exploració preliminar 

o Tractament de les captures 

o Estructura dels arxius generats 

o Solució de problemes 
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13.2. Precaucions 

Aquest projecte és un prototip de laboratori. Per tant s’ha de seguir unes certes 

precaucions a l’hora d’utilitzar-lo, tant per garantir el bon funcionament de l’equip com per la 

seguretat dels usuaris. 

− No utilitzar mostres transparents o totalment reflexants. 

− Alimentar l’equip a una xarxa elèctrica de 220-50HZ segons normes IEC600-34 

− Perill per radiació làser tipus IIIa. No apropar la vista al feix làser. Pot provocar lesions 

oculars permanents. 

− Perill de lesions físiques. No apropar el cos a les parts mòbils mentre l’equip estigui en 

funcionament. 

− No apropar l’equip a fonts de radiació electromagnètica. 

− Utilitzar l’equip en condicions normals de laboratori (20º, 1 atm) i una humitat relativa 

menor al 30%. 

− No forçar el moviment de l’equip ni deixar que rebi impactes. 

− Treballar amb l’equip el màxim d’horitzontal possible. 

− Netejar l’equip regularment utilitzant productes no abrasius.  
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13.3. Menú inicial / exploració 

El menú inicial és la primera pantalla que apareix quan s’executa el programa associat a 

aquest projecte. Aquesta pantalla és també el menú d’exploració. Permet accedir als 

modes d’exploració preliminar i el de tractament de captures. Aquests modes es poden 

accedir a través de la barra de menús. 

 

Figura 13.3.1: Pantalla de menú inicial / exploració 

Aquest menú també permet realitzar l’exploració final de les dades. Aquesta exploració 

realitza les captures que l’usuari decideix i guarda la informació necessària per realitzar el 

tractament de les captures. 

La figura 13.3.1 mostra l’aspecte d’aquest menú. Les diferents zones estan distingides amb 

un número al seu costat. A continuació es mostra la finalitat de cada zona: 

1. Barra de menús:  Aquesta barra permet accedir a les opcions de càrrega i 

salvament d’arxius, al mode d’exploració preliminar, al d’anàlisi de les dades i a l’ajuda. 

a. Arxiu:  Aquesta pestanya permet guardar o carregar la configuració actual 

d’aquesta pantalla. Guarda o carrega el tipus de mostra (2) el tipus d’exploració 
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(3), les dades de l’exploració (4) i el temps d’exposició (5). També permet sortir 

del programa. 

L’arxiu que es guardat pot tenir qualsevol nom i extensió, però es recomana 

utilitzar la TXT si es vol editar posteriorment. Igualment, el programa pot 

carregar qualsevol tipus d’arxiu, sempre que tingui l’estructura correcta. 

b. Temps d’exposició:  Aquesta pestanya permet accedir al mode d’exploració 

preliminar. Aquest mode permet calcular el temps d’exposició òptim per la 

mostra situada. 

c. Anàlisi de dades:  Aquesta pestanya permet accedir al mode d’anàlisi de 

dades. Per fer funcionar aquest mode és necessari disposar d’una exploració 

realitzada amb aquest programa. 

d. Ajuda:  Obre un arxiu PDF amb la informació d’aquest document. 

2. Tipus de mostra:  Aquest menú radial permet indicar-li al programa la opacitat de 

mostra que s’ha d’analitzar. Si la mostra és completament opaca  s’ha de triar l’opció 

opaca, mentre que si és translúcida, l’opció translúcida. Aquest projecte no contempla 

mostres totalment transparents (gasos).  

Escollir una opció o l’altre modifica el comportament de l’adquisició de dades, ja que en 

les mostres opaques no s’adquireix les dades de la part posterior de la mostra (que són 

nul·les). En cas de dubte és millor escollir translúcida, ja que realitza un mostratge 

sencer. 

3. Tipus d’exploració: Aquest menú radial permet establir els marges de moviment 

del capçal. Hi han tres modes diferents: Captura simple, Explorar una franja i Exploració 

completa. Segons la opció que es triï, la zona de les dades d’exploració canvia per 

satisfer les necessitats de l’usuari. 

4. Dades d’exploració:  Aquesta zona conté un quadre que varia segons l’opció 

escollida en (3) Tipus d’exploració. En aquest quadre s’especifica la posició o el 

recorregut de la càmera i la mostra, depenent del tipus d’exploració que es vol realitzar. 

Segons l’opció que s’hagi triat en (3) Tipus d’exploració hi hauran els següents quadres: 

a. Captura simple:  Permet establir les 

posicions per realitzar una única captura a 

una posició de la càmera i de la mostra 

determinades. La figura 13.3.2 mostra  

Figura 13.3.2: Captura simple 
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l’aspecte del quadre. Permet introduir la posició en graus de la posició angular 

de la càmera i de la mostra des de la seva posició angular inicial. 

b.  Explorar una franja:  Permet 

establir la posició angular de la mostra 

(fixa), el recorregut de la càmera i el seu 

pas. En la figura 13.3.3 es pot veure 

l’aspecte del quadre. 

c. Exploració completa: Permet 

establir els recorreguts de la càmera i de 

la mostra que es realitzaran durant la 

fase de captació. La figura 13.3.4 mostra 

l’aspecte d’aquest quadre. En aquest 

cas, la càmera realitzarà tot el recorregut 

al voltant de la mostra. Després tornarà a 

l’origen, la mostra girarà un pas i tornarà a realitzar la captació. Aquest procés 

es repetirà fins que la mostra acabi el seu recorregut. 

En el cas (b) Explorar una franja i (c) Exploració completa el pas és el pas recomanat. 

Aquest pas està calculat per a que en les condicions de disseny hi hagi una 

superposició entre captures al voltant del 10%. En cas que el pas sigui molt superior, es 

poden produir “gaps” (zones que no s’exploren) entre captures. Per tant es recomana 

no variar aquesta dada o tenir cura al fer-ho. 

5. Temps d’exposició:  Aquest quadre permet establir el temps d’exposició al que es 

realitzaran les captures. En cas que es realitzi una exploració preliminar, el temps 

recomanat es cop copiar directament. El temps introduït ha de ser un enter comprès 

entre 1µs i 4095 µs. 

6. El botó d’explorar:  Inicia l’exploració de la mostra en funció de les opcions 

escollides a (2) Tipus de mostra, (3) Tipus d’exploració, (4) Dades d’exploració i (5) 

Temps d’exploració. 

7. Visualització de la captura: Mostra la última captura realitzada per la càmera. 

8. Estadístiques: En les estadístiques es mostra el total de captures saturades (amb 

més de 10 píxels saturats), acceptables (Existeixen píxels entre 50 i 255 nivells de gris) i 

fosques (no hi ha cap píxel superior a 50 nivells de gris). També mostra el percentatge 

de cada categoria sobre el total realitzat fins el moment. 

 

Figura 13.3.3: Explorar una franja 

 

Figura 13.3.4: Exploració completa 
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9. Barra de procés:  Mostra de forma gràfica el percentatge de la tasca realitzada. 

Quan la barra arriba al 100% la tasca s’ha finalitzat. 
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13.4. Exploració preliminar 

L’exploració preliminar serveix per calcular el temps òptim d’exposició de forma automàtica 

o manual. Al finalitzar el procés s’obté un valor enter entre 1µs i 4095 µs. Si no es pot 

obtenir un temps òptim (per ser inferior a 1µs o superior a 4095 µs) el programa ho indica 

mitjançant un quadre d’avís. 

 

Figura 13.4.1: Pantalla de mostreig preliminar 

En la figura 13.4.1 es mostra una captura de la pantalla de mostreig preliminar. Els 

diferents camps i zones estan marcades amb números per poder referir-se a ells. 

1. Posició de la mostra:  Camp que s’utilitzarà per establir manualment la posició 

angular de la mostra i de la càmera. Com aquest aparell considera que la mostra és 

lambertiana (hipòtesis que compleix la majoria de materials), la posició de màxima 

reflexió estarà en la seva posició de reflexió especular. Per tant, la càmera es situarà al 

doble d’aquesta posició. La posició de la mostra ha d’estar entre 0º i 90º. 

2. Temps d’exposició inicial:  En aquest camp es pot establir un temps inicial a partir 

del qual es realitzarà la cerca del temps òptim d’exposició. D’aquesta forma el procés és 
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més ràpid. Si la superfície és molt reflectiva el temps hauria de ser baix, mentre que si 

ho és poc, alt. Aquests han d’estar compresos entre 1µs i 4095 µs.  

3. Moure a posició:  Posiciona la mostra a l’angle indicat per (1) Posició de la mostra. 

La càmera es posicionarà a l’angle doble. D’aquesta forma es podrà captar l’angle 

especular. 

4. Captura simple:  Realitza una captura. D’aquesta forma es pot veure per (8) el 

resultat de realitzar una captura en la configuració actual. 

5. Cerca automàtica:  Un cop es prem aquest botó el programa realitzarà una cerca 

per un sistema de comprovar els marges d’exposició. El sistema parteix de (2) Temps 

d’exposició inicial. Un cop finalitzada la cerca es pot veure el resultat a (6) Temps 

d’exposició. En cas que no existeixi o estigui fora dels marges de l’equip, una finestra 

ho indicarà. 

6. Temps d’exposició:  En aquesta casella es mostra el resultat de la cerca 

automàtica. 

7. Copiar a explorar:  Si es prem aquest botó es copia el valor de la casella (6) Temps 

d’exposició a la casella (5) del menú d’exploració. 

8. Visualització de la captura:  Aquesta zona mostra la captura realitzada. 

9. Estadístiques: En les estadístiques es mostra el total de captures saturades (amb 

més de 10 píxels saturats), acceptables (Existeixen píxels entre 50 i 255 nivells de gris) i 

fosques (no hi ha cap píxel superior a 50 nivells de gris). També mostra el percentatge 

de cada categoria sobre el total realitzat fins el moment. 

Per sortir d’aquest menú només fa falta tancar la finestra, i s’obrirà el menú principal. 
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13.5. Tractament de les captures 

En aquest apartat es realitza el postprocessat de les captures realitzades en l’apartat 

d’Exploració. Per tant, és necessari haver realitzat un grup de captures a través de l’apartat 

d’Exploració. 

El resultat d’aquest apartat és un grup de registres ordenats que descriuen el 

comportament de la reflexió de la llum per un determinat angle entre la mostra i la font làser 

de llum. 

 

Figura 13.5.1: Pantalla d’anàlisi de les dades capturades 

En la figura 13.5.1 es mostra una captura de la pantalla d’anàlisi de les dades capturades. 

[1] Barra de menús:  Permet carregar un arxiu de control per realitzar l’anàlisi. Realitza el 

mateix procés que el botó (2) carregar. També permet tancar la finestra. 

[2] Carregar:  Carrega de disc un arxiu de control per realitzar l’anàlisi. Els arxius de control 

es generen quan es realitza un grup de captures amb el menú d’exploració. En el cas 

que s’intenti realitzar un anàlisi d’una captura única el programa indicarà que no és 

necessari realitzar-la. 
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En (6) la barra d’estat es mostra l’arxiu que s’ha carregat. En cas que l’arxiu no sigui 

correcte es mostra un missatge d’error. 

[3] Començar:  Inicia el procés de postprocessat de les captures esmentat en l’apartat “8.3 

Tractament de les dades”. El procés s’indica en (5) la barra de procés. Un cop finalitzat 

es mostra el resultat en (4). 
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13.6. Estructura dels arxius generats 

El programa crea arxius a disc depenent del mode i de la opció que es fan servir. Aquests 

arxius tenen diferents objectius, com poden ser guardar configuracions, informació de la 

càmera o captures entre d’altres. 

En aquest apartat es mostra l’estructura d’aquests arxius i per a que serveixen. L’objectiu 

es poder modificar-los des de l’exterior. D’aquesta forma es poden treure captures no 

desitjades, canviar els paràmetres de mostreig un cop fet o fer altres anàlisis de dades no 

contemplades en el programa. 

13.6.1. Arxius de configuració de mostreig 

Aquests arxius es generen quan es polsa “guardar” en la barra de menús de la pantalla 

principal. Aquest arxiu conté la informació del temps d’exposició, els modes de captura, 

marges de moviment i els passos. Pot tenir qualsevol nom i extensió. Es pot editar amb un 

editor de text. 

L’estructura d’aquest arxiu varia segons el mode d’exploració actiu en el moment de 

guardar la informació (ja que es suposa que és el mode en el que es vol realitzar 

l’exploració). L’estructura és la següent: 

1a línia: 0 o 1, depenent de si s’ha seleccionat Opaca o Transparent respectivament al 

menú “Tipus de mostra” 

2a línia: 0, 1 o 2, en funció de la selecció feta a “Tipus d’exploració”. 0 és una captura 

simple, 1 una franja i 2 una exploració completa. 

4a línia:  Temps d’exposició 

Les següents linies depenen del tipus d’exploració seleccionada: 

Tipus 0  (Captura simple): 

5a línia: Posició angular de la càmera 

6a línia:  Posició angular de la mostra 

Tipus 1 (una franja): 

5a línia:  Angle inicial de la càmera 
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6a línia:  Angle final de la càmera 

7a línia:  Pas de la càmera 

8a línia:  Posició angular de la mostra 

Tipus 2  (Exploració completa): 

5a línia:  Angle inicial de la càmera 

6a línia:  Angle final de la càmera 

7a línia:  Pas de la càmera 

8a línia:  Angle inicial de la mostra 

9a línia:  Angle final de la mostra 

10a línia:  Pas de la mostra 

13.6.2. Arxius de control 

Aquest arxiu es genera al realitzar una o més captures en la pantalla d’exploració, quan es 

polsa “explorar”. Conté la informació necessària per poder realitzar el postprocessat en el 

“tractament de les captures”. 

Aquest arxiu és crític i no és recomanable modificar-lo. Una modificació d’aquest produirà 

errors de postprocessat. 

L’estructura d’aquest arxiu és la següent: 

1a línia:  0, 1 o 2, en funció de la selecció feta a “Tipus d’exploració”. 0 és una captura 

simple, 1 una franja i 2 una exploració completa. 

2a línia:  Temps d’exposició. 

Li segueix un bloc que varia segons el mode d’exploració seleccionat: 

Tipus 0  (Captura simple): 

3a línia:  Posició angular de la càmera 

4a línia:  Posició angular de la mostra 
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Tipus 1 (una franja): 

3a línia: Posició inicial de la càmera, posició final de la càmera i pas de la càmera. 

Els valors poden ser decimals i han d’estar separats per un espai. 

4a línia:  Posició angular de la mostra. 

Tipus 2  (Exploració completa): 

3a línia: Posició inicial de la càmera, posició final de la càmera i pas de la càmera. 

Els valors poden ser decimals, han de ser positius i han d’estar separats per un espai. 

4a línia: Posició inicial de la mostra, posició final de la mostra i pas de la mostra. Els 

valors poden ser decimals, han de ser positius i han d’estar separats per un espai. 

La resta de línies representen la informació de cada captura que s’ha realitzat. Per tant, 

cada línia representa una captura diferent. L’estructura de cada línia és la següent: 

Posició actual de la mostra, Posició actual de la càmera, Energia emesa pel làser en el 

moment de la captura i el nom i adreça relatives (normalment a captures\captura_#.raw on 

# és un número que es va incrementant) de la captura. 

13.6.3. Arxius de captura tipus RAW del directori c aptura 

Aquests arxius es generen al realitzar una o més captures en la pantalla d’exploració, quan 

es polsa “explorar”. Es guarden en el subdirectori “captura”, el qual es crea automàticament 

quan es realitza un mostreig. Aquest subdirectori es crea en l’adreça que s’hagi especificat 

quan es va realitzar l’exploració. 

Contenen en format ASCII la informació d’una captura feta amb la càmera. Els valors de 

cada píxel estan representats per el corresponent valor en codi ASCII. Per tant, els valors 

emmagatzemats van de 0 a 255. 

Per poder observar de forma gràfica una captura cal un programa que permeti carregar 

formats RAW, com pot ser l’ImageJ. 

Aquestes captures tenen una mida de 1024x768 píxels i una resolució de 8bits. No 

contenen cap mena de capçal o informació extra. 

13.6.4. Arxiu de postprocessat RAW 

Aquest arxiu es genera quan es realitza el postprocessat de les captures. És la unió de 

totes les captures realitzades amb cada orientació de la mostra respecte al làser. 
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Té el mateix format que l’arxiu RAW de les captures (codi ASCII i 8bits), però les seves 

mides són diferents. Les mides dels arxius venen indicades en el nom dels resultats, ja que 

depenen del nombre de captures realitzades i del pas entre elles. 

Aquesta captura postprocessada es pot utilitzar, aplicant algoritmes, per extreure models 

de superfícies. 
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Conclusions i extensions futures 

Tasques realitzades 

La creació d’aquest projecte ha inclòs varies etapes. Primer el disseny de l’equip. S’han 

utilitzat varis programes informàtics com Alibre (un programa de CAD) o FRED (un 

programa de disseny òptic). Un cop el model virtual estava acabat, s’ha fet un recull de 

material que es pogués adaptar per crear el prototip. Aquell material que no ha pogut ser 

reciclat s’ha comprat o fet fabricar (com pot ser l’estructura física de l’equip). Un cop el 

material ha estat complert, s’ha ensamblat. 

S’han hagut de realitzar tests complementaris a l’equip per observar la seva fiabilitat amb 

els resultats. Especialment, s’han realitzat tests a la càmera. 

Paral·lelament a la fabricació i ensamblatge de l’equip s’ha hagut de programar el 

programari. Aquest programari tenia dues funcions: Realitzar les captures necessàries i 

realitzar un processat dels resultats. 

La memòria escrita s’ha escrit paral·lelament als altres dos processos. A part de la 

informació del disseny de l’equip, aquesta també ha inclòs normativa, el manual del 

programa i la avaluació econòmica.  

Per tant, es pot assegurar que s’han aconseguit complir els objectius establerts a l’inici del 

projecte. Aquests eren crear un prototip funcional i viable. A part, el prototip havia de ser 

polivalent, de forma que amb petites modificacions permetés l’adaptació de diferents tipus 

de mostres o sensors. 

Operacions futures 

Encara que el prototip és viable, s’haurien de realitzar modificacions en el seu disseny per a 

poder fer-lo comercial. En cas que una empresa el volgués explotar s’hauria d’invertir en 

desenvolupar o millorar alguns aspectes d’aquest. Alguns d’aquests aspectes són: 

- L’elecció de materials: Hi ha parts que poden ser fabricades amb materials més 

econòmiques. Per exemple, l’estructura podria ser feta d’acer. També es podria 

substituir  les politges d’alumini per politges de plàstic, entre altres.  

- Millorar l’òptica: Encara que la òptica és correcte, sempre es podria millorar la resolució 

global del sistema canviant la càmera per una de 2/3”. Altres millores podrien ser 
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utilitzar un objectiu de major EFL (un 50mm, per exemple), per obtenir major informació 

de la mostra.  

- Introduir els sistemes de protecció: Caldria implementar un sistema de protecció, de 

forma que l’usuari no s’enlluernés per error amb el làser. Un sistema de protecció tipus 

“Dead-man switch” acoblat a una caixa obaga podria ser la solució. A part, aquesta 

capsa permetria que les fonts de llum ambientals no interferissin en la mostra. 
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