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Resum del projecte 

 

Habitualment, en el món de la construcció, es realitzen assajos destructius sobre 

mostres provinents d’estructures per tal de determinar-ne les seves propietats, fet que 

permet determinar-ne l’estat de salut i poder considerar realitzar-ne els manteniments 

oportuns. En aquest sentit, resulta contradictori pensar que per allargar la vida útil de les 

estructures de formigó se les hagi de debilitar realitzant-ne assajos destructius. 

Aleshores, perquè no buscar una altre manera de determinar-ne les propietats que no 

impliqui malmetre-les? Aquesta és la idea fonamental sobre la que es desenvolupa 

aquest treball. 

Així doncs, aquest estudi té per objectiu determinar la validesa d’un sistema de mesura 

no destructiu determinat, sobre el formigó d’altes prestacions. Aleshores, a partir d’unes 

provetes d’aquest material amb característiques conegudes, es porta a terme un anàlisi 

freqüencial mitjançant mètodes elèctrics per tal obtenir-ne una sèrie de magnituds. Tot 

seguit, a partir de processaments, es busca una relació entre aquestes dades i les 

característiques de les respectives provetes. Finalment, es valorarà si aquest sistema de 

mesura és vàlid per les NDT del formigó d’altes prestacions.   
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Resumen del proyecto 

Habitualmente, en el mundo de la construcción, se realizan ensayos destructivos sobre 

muestras provenientes de estructuras para determinar sus propiedades, lo que permite 

determinar su estado de salud y poder considerar realizar los mantenimientos oportunos. 

En este sentido, resulta contradictorio pensar que para alargar la vida útil de las 

estructuras de hormigón se las tenga que debilitar realizando ensayos destructivos. 

Entonces, ¿Porque no buscar otra manera de determinar las propiedades del hormigón 

que no implique dañarlas? Esta es la idea fundamental sobre la que se desarrolla este 

trabajo. 

Así pues, este estudio tiene por objetivo determinar la validez de un determinado sistema 

de medidas no destructivo sobre el hormigón de altas prestaciones. Entonces, a partir de 

unas probetas de este material con características conocidas, se lleva a cabo un análisis 

de frecuencias mediante métodos eléctricos para obtener una serie de magnitudes. A 

continuación, a partir de procesamientos, se busca una relación entre estos datos y las 

características de las respectivas probetas. Finalmente, se valorará si este sistema de 

medida es válido para las NDT del hormigón de altas prestaciones.   



 

 3 

Abstract 

Nowadays, in the construction world, destructive tests on samples are carried out from 

structures in order to determine its properties, which allow determining their health status 

and the possibility to consider performing the appropriate maintenance. In this sense, it is 

contradictory to think on damaging the concrete structures by destructive testing in order 

to extent its useful life. So, why not research for another way to determine these 

properties that does not damage these structures? This is the fundamental idea of this 

work. 

Thus, this study aim is to determine the validity of a non-destructive measurement system 

on high performance concrete. Then, from a sample of this material with known 

characteristics, a frequency analysis is carried out by electric methods in order to obtain a 

set of magnitudes. Then, starting from the processing, a relationship between these data 

and the characteristics of the specimens is tried to find. Finally, if this measurement 

system is valid on not for the NDT of high performance concrete, it will be evaluated. 
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1. Introducció 

1.1. Presentació del problema 

Des de finals del segle XX, el formigó és el material de construcció més utilitzat a la 

indústria de la construcció. S’utilitza en un bon grapat d’obres d’arquitectura i 

d’enginyeria com edificis, ponts, ports i túnels. Aquest material de construcció resisteix 

molt bé els esforços de compressió, però en canvi no presenta un bon comportament en 

altres tipus d’esforços com la tracció i la flexió. A més a més, pateix degradacions i atacs 

degut al pas del temps i el tipus d’aplicació, és per això que se’l reforça amb diversos 

additius i fibres. 

El concepte d’incloure elements de reforç a materials de construcció no és nou; es té 

constància que al VII mil·lenni abans de Crist, en una península situada al sud-oest 

d’Àsia anomenada Anatòlia, ja s’utilitzava una barreja de fang i palla per construir cases. 

Aquesta massa se la coneix pel nom de tova i el seu us es va anar estenent per tot el 

món gràcies a les seves característiques; resulta molt fàcil d’elaborar, és molt econòmic i 

pot aguantar fins i tot alguns sismes. Inclús a dia d’avui encara se’n fa ús en algunes 

construccions de baix cost. 

Actualment, la majoria d’estructures on la resistència i la vida útil del formigó són 

paràmetres prioritaris, són construïdes amb formigons d’altres prestacions basats en 

fibres de reforç; Les més utilitzades solen ser plàstiques o bé metàl·liques. A tall 

d’exemple, en estructures com túnels, que són susceptibles a altes temperatures, 

s’utilitzen les fibres plàstiques per evitar que el formigó exploti en un fenomen que es 

coneix com "spalling", en canvi en estructures com ponts que han de suportar esforços 

de flexió a temperatures ordinàries, es solen utilitzar fibres metàl·liques. A més a més, 

depenent del tipus d’esforç, les fibres solen tenir una geometria determinada per 

interactuar de forma adequada amb el ciment. 

Aleshores, va sorgir el problema de determinar-ne les seves característiques estructurals 

una vegada es el formigó es troba pres, degut a que és gairebé impossible determinar-

les sense sotmetre’l a proves. Aquestes proves es classifiquen en dos grans famílies; les 

destructives i les no destructives. 

Les proves destructives consisteixen en sotmetre una proveta a un esforç mecànic fins 

que quedi danyada o destruïda, amb l’objectiu de determinar-ne propietats estructurals. 

Com a inconvenient, requereixen obtenir una proveta del material a mesurar. 

Conseqüentment, moltes vegades s’ha de perforar l’estructura, debilitant-la. A més a 
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mes no son reproduïbles; cada vegada que es vol mesurar una mateixa estructura, s’ha 

de tornar a començar el procediment. 

Contràriament, les NTC (Proves no destructives) tenen com a prioritat no causar danys 

permanents a les propietats de l’objecte a l’hora de determinar-ne característiques. 

Aquestes proves solen fer us d’ones electromagnètiques, acústiques, elàstiques i 

elèctriques. Acostumen a ser metodologies més complexes a nivell tecnològic, però són 

reproduïbles i el dany estructural és nul o pràcticament imperceptible. 

1.2. Documentació prèvia 
Aquest informe parteix d’una tesis doctoral portada a terme per una estudiant 

d’Enginyeria de Camins Canals i Ports. Aquesta tesis consistia en comprovar la 

resistència del formigó en utilitzar diversos tipus de fibra i en diferents densitats. Així 

doncs, en una campanya de mesures, es va sotmetre un conjunt de provetes a assajos 

destructius. Aquestes provetes compartien dimensions i metodologia de mesura, però 

presentaven diferents característiques de composició. 

En aquesta campanya de mesures es va fer un anàlisis freqüencial de totes les provetes 

mitjançant el mètode a 4 fils (4T), utilitzat de forma àmplia en materials electrolítics per 

salvar la unió elèctrode-element. Mitjançant aquesta metodologia se n’obté el mòdul i la 

fase de la impedància en funció de la freqüència. Una vegada enregistrades aquestes 

dades, es va procedir a representar-les mitjançant dos coneguts diagrames; el de Bode i 

el de Nyquist. 

Aquesta campanya de mesures va donar uns resultats força interessants. Aleshores, en 

aquest sentit, Josep Maria Torrents va considerar com a bon punt de partida per un 

treball realitzar-ne l’estudi; d’aquí va sortir la proposta de treball d’aquest informe. 

1.3. Objectius de la investigació 

L’objectiu d’aquest informe és determinar la bondat de mesures no destructives sobre el 

formigó d’altes prestacions. Per aconseguir això es buscarà una dependència entre les 

mesures provinents de NDT i les característiques de les provetes de formigó que són 

conegudes.  

Com a objectiu de les NDT aplicades al formigó, es pretén determinar la vida útil 

d’estructures. 
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1.4. Descripció de les mostres 

Les mostres de formigó que s’han mesurat en aquest treball són provetes normalitzades 

de 4x4x10 cm. En total s’ha mesurat un total de 46 provetes que reunien característiques 

diverses; diferents densitats de fibra i relació aigua/ciment i, finalment, diferent longitud 

de fractura. 

Per altre banda, en aquest estudi no s’ha analitzat totes aquesta diversitat de paràmetres, 

només han resultat d’interès vuit d’aquestes provetes; les que només es diferenciaven en 

densitat de fibra. Les provetes analitzades corresponen a les que tenien una relació 

d’aigua/ciment de 0,23, cap tipus de fractura i un contingut de fibres variable de 0, 90, 

140 i 190 kg/m3 de formigó. Per a cada densitat diferent s’ha disposat de dos mostres 

diferents per reduir la dispersió de mesura. 

1.5. Conceptes bàsics 

Abans de començar a interpretar els resultats de les mesures prèvies, és interessant 

conèixer com es comporten el diversos elements del formigó en el terreny freqüencial. A 

continuació es fa una breu descripció de les diferents bandes freqüencials i dels 

fenòmens físics i químics que s’hi veuen relacionats: 

• Molt baixes freqüències (<10-3 Hz): A aquest rang de freqüències no proporciona cap 

tipus d’informació vàlida, ja que es produeix electròlisi. 

• Baixes freqüències (10-3 Hz-102 Hz): 

1. Transferència d’electrons: S’origina quan un electró es mou des d’un àtom o 

molècula a un altre àtom o estructura química. Aquest procés té el seu origen, 

entre d’altres, quan un element s’oxida, aleshores quant més oxidat es troba 

un element més transferència d’electrons a través d’ell (no confondre 

transferència d’electrons amb conductivitat). Aquest fenomen té presència en 

el comportament en baixes freqüències. Per tant, la corrosió de les fibres 

susceptibles a ser oxidades tindrà presencia en aquesta regió freqüencial. 

• Mitges freqüències (102 Hz-106 Hz): 

2. Comportament dielèctric: Es denominen dielèctrics els materials que tenen 

una baixa conductivitat elèctrica (σ << 1), la seva presència en el formigó és 

notable en altes freqüències on actua de FPB (filtre passa baixes) degut a que 

com és un aïllant, té la propietat de formar dipols elèctrics. Al afegir una capa 

de passivació (recobriment que s’aplica al formigó per aïllar-lo d’humitats) és 

possible l’aparició d’aquest fenomen. 
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3. Resistència elèctrica del formigó: La resistència interna del formigó és 

apreciable a mitges freqüències. 

4. Elements conductius: La presència d’humitats i restes d’aigua salada afecten 

directament a la resistència del formigó, aquests fenòmens es sumen a la 

resistència del formigó i fan que condueixi més. 

• Altes freqüències (>106 Hz): En aquest rang de freqüències es pot determinar la 

resistència d’offset però no té cap rellevància de cara a la caracterització del formigó. 
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1.6. Pla de treball (diagrama de Gantt) 
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1.7. Estructura de la memòria 

La memòria queda estructurada en un total de 7 capítols. El capítol 2 fa referència a les 

metodologies i tecnologies utilitzades per realitzar proves no destructives al formigó, el 

capítol està principalment centrat en NDT elèctriques. Tot seguit, el capítol 3 es centra en 

detallar el muntatge experimental amb el qual s’ha portat a terme les NDT i conclou 

raonant els motius de l’elecció. 

A continuació, el capítol 4 narra els resultats obtinguts de les provetes de formigó una 

vegada mesurades amb el sistema anteriorment descrit. Després, en el capítol 5 es fa 

una estimació del cost del treball, en aquesta estimació  es tenen en compte els recursos 

humans, la instrumentació, els materials i el programari específic utilitzat. Tot seguit, 

l’impacte ambiental queda detallat en el capítol 6. 

Per finalitzar l’informe, en el capítol 7 es narren les conclusions i, finalment, s’inclouen la 

bibliografia i apèndixs per concloure el document. 
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2. Mètodes elèctrics aplicats a proves no destructives: 

En aquest apartat s’ha fet un recull de les metodologies habituals en matèria de mesures 

resistives elèctriques, més concretament, les que s’utilitzen en el camp de les NDT. 

En primer lloc, es presenta la metodologia més bàsica de mesura d’impedàncies 

elèctriques; la mesura a dos terminals (2T). Tot seguit, es descriuen dos sistemes de 

representació molt habituals per analitzar comportaments freqüencials; el diagrama de 

Bode i el diagrama de Nyquist. 

A continuació, s’explica el concepte de circuit equivalent, se’l relaciona amb el formigó i, 

a més a més, es proposa una eina informàtica que n’automatitza el procés. Finalment, es 

descriu una metodologia que millora la qualitat de la mesura respecte la mesura de 2T; la 

mesura a quatre fils (4T). 

2.1. Mesura d’impedàncies a dos fils 

A l’hora de mesurar la impedància d’un circuit, per definició, és necessari injectar un 

corrent mitjançant dos terminals i mesurar-ne la diferència de potencial. Tot seguit, de 

forma immediata se’n pot trobar la impedància mitjançant la llei d’Ohm. Aquest sistema 

de mesura és el més habitual, ja que sol ser fiable per la majoria de circuits. Finalment, 

aquest mètode se’l coneix per mesura a dos terminals (2T) [1]. 

2.2. Diagrama de Bode 

Primerament, cal destacar que el diagrama de Bode és una doble representació; un 

primer gràfic mostra el mòdul de la impedància en funció de la freqüència, amb els dos 

eixos representats en escala logarítmica. Després, un segon gràfic mostra la fase en 

funció de la freqüència, en aquest cas només tenim l’eix freqüencial en escala 

logarítmica. A banda d’això, per determinar característiques del formigó, el mòdul 

proporciona una informació molt interessant; permet determinar quin comportament 

freqüencial té el formigó i com la seva composició l’afecta. En canvi, conèixer la fase en 

funció de la freqüència no revela informació d’utilitat per aquest projecte, pel que se 

n’obviarà la representació. 

A tall d’exemple, a la figura 1 es poden apreciar dues representacions del diagrama de 

Bode en mòdul, corresponents a dos provetes de formigó amb densitat de fibres de 

reforç de 140 kg/m3. A primer cop d’ull, s’aprecien 2 regions: una primera zona des dels 

10 Hz fins a aproximadament 10 kHz i una segona zona que comprèn des del límit 

anterior fins a l’ordre dels MHz. La primera regió és la útil, en canvi, la segona regió es 
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veu clarament afectada per limitacions de la instrumentació. Això és degut a que la 

instrumentació té un ample de banda limitat, on a partir de freqüències superiors als 100 

kHz mostra una falta d’amplificació. 

 
 

Figura 1: Diagrama de Bode en mòdul de dos provetes Font: pròpia 

2.3. Diagrama de Nyquist 

Per altre banda, el diagrama de Nyquist, és una relació entre la part real i la part 

imaginària de la impedància. A l’eix d’ordenades (Y), s’hi mostra la component imaginària 

de la impedància canviada de signe i a l’eix d’abscisses (X) s’hi mostra la component 

real. Aquest diagrama no reflecteix el component freqüencial, però permet veure altres 

característiques que el diagrama de Bode no proporciona. 

Com a exemple, a la figura 2 es poden apreciar dos semi-circumferències molt ben 

definides. Aquestes dos representacions corresponen a dos provetes de formigó 

diferents, però tan un com l’altre mostren les mateixes característiques. Les dues semi-

circumferències estan formades per dos regions de diferent radi; la primera regió de radi 

inferior correspon al comportament a altes freqüències ocupant la part esquerra de la 

figura, en canvi, la segona regió correspon a les baixes freqüències i només se’n veu un 

trosset a la dreta de la figura. 
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Figura 2: Diagrama de Nyquist de 2 provetes   Font: pròpia 

 

Com s’ha esmentat abans, el diagrama de Nyquist revela informació que no es mostra al 

diagrama de Bode; just després de la semi-circumferència es pot apreciar un element 

que al diagrama de Bode és inapreciable; una pendent d’uns 45º. Aquest element, 

anomenat element de difusió, és el que impedeix determinar la correcte impedància del 

formigó en corrent continua, però gràcies al diagrama de Nyquist és possible estimar 

aquesta impedància en corrent continua, a prop dels mínims de 12 kOhm i 14 kOhm. 

Com a dada d’interès, si s’interpolés la part esquerra del gràfic fins a tallar amb l’eix 

d’abscisses, es trobaria la impedància en freqüència infinita, també anomenada 

impedància d’offset. Aquest component és una magnitud del formigó que habitualment té 

valors molt baixos. Aparentment no té significat físic en aquest estudi, per tant, es 

considera negligible, però és un concepte que cal tenir present. 

2.4. Circuit elèctric equivalent 

Un circuit equivalent és un circuit que conserva les característiques elèctriques d’un 

circuit donat. Normalment es busca un circuit equivalent amb una certa senzillesa per tal 

de simplificar càlculs i, a més a més, es busca lineal ja que tots els circuits lineals poden 

ser resolts. 

En aquest sentit, a partir dels diagrames de Bode i de Nyquist del formigó, és possible 

trobar-ne un circuit equivalent. Modelar un circuit del formigó d’altes prestacions té molts 

avantatges; resulta ser una bona parametrització del formigó ja que amb un nombre 

reduït de valors es pot caracteritzar una proveta, també n’assegura un bon processament, 

ja que tot circuit lineal pot ser resolt i, per últim, també en facilita la interpretació dels 

resultats. Aquesta parametrització consisteix en trobar els valors adequats dels 

components del circuit equivalent per tal que la corba resultant del diagrama de Nyquist 
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simulat s’ajusti al diagrama de les dades experimentals. Aleshores, si el comportament 

freqüencial del model teòric escollit es comporta de manera similar al del formigó 

mesurat, es pot concloure que el model escollit és vàlid. 

Per buscar el circuit equivalent del formigó d’altes prestacions d’aquest estudi, s’ha de 

tenir present que aquest presenta un conjunt de reaccions electroquímiques. Aquests 

fenòmens són causats pel contacte dels elèctrodes amb un material no metàl·lic, en 

aquest cas, el formigó. A més a més, aquest tipus de formigó compta amb fibres 

metàl·liques de reforç. Tot i que aquestes fibres no són ben bé elèctrodes perquè no 

estan en contacte directe amb els terminals de mesura, contribueixen als fenòmens 

electroquímics de contacte formigó-elèctrode. Això és una característica comuna a totes 

les provetes de formigó que formen part d’aquest treball, ja que totes són de formigó i 

fibres metàl·liques. 

Randles [2], modela un circuit equivalent que descriu aquests processos de difusió 

originats per els processos electroquímics, però ho orienta a tots els materials que 

responen a aquestes característiques. El circuit equivalent de Randles, il·lustrat a la 

figura 3, consisteix en una resistència RS en sèrie amb una combinació en paral·lel d’una 

capacitat de doble capa Cdl amb una impedància que modela el procés d’electròlisi. 

Aquesta última impedància pot ser modelada ja sigui mitjançant l’anomenat element de 

fase constant CPE (Constant Phase Element), que no és altre cosa que un condensador 

imperfecte, o bé amb una resistència Rct en sèrie amb un element de difusió Zw que 

únicament modela l’electròlisi a baixes freqüències. 

 

Figura 3: Circuit equivalent de Randles Font: Wikipedia 

 

Comparant les figures 4 i 5, es pot observar que el diagrama de Nyquist del circuit 

equivalent de Randles s’ajusta molt bé amb el corresponent a les provetes de formigó. 

Per tant, es pot concloure que tot i no estar orientat al formigó d’altes prestacions, el 

circuit equivalent de Randles és perfectament vàlid per modelar aquest tipus de formigó. 
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Figura 4: Diagrama de Nyquist del circuit de Randles ideal 

Font: Programari MEISP 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de Nyquist provinent de dades experimentals; la forma de la corba 

s’ajusta amb molta exactitud al circuit de Randles ideal   Font: pròpia 

 

Aleshores, Macdonald [3], va proposar un altre circuit equivalent. Aquest circuit està 

basat en la idea de Randles, però la seva estructura jeràrquica no només permet 

descriure els processos electroquímics originats pel contacte elèctrode-ciment, sinó que 

també permet modelar altres característiques pròpies del formigó. 

 

Com es pot observar a la figura 6, el circuit consisteix en 3 cèl·lules molt semblants al 

circuit Randles; cada cèl·lula identificada pel subíndex n, està composta per una 

combinació en paral·lel d’una capacitància Cn amb una agrupació en sèrie d’una 

resistència Rn amb un element de fase constant CPE, modelat per una resistència Rct en 

sèrie amb un element de difusió Zw, que a la vegada es troba en sèrie amb la 
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concatenació de la resta del circuit. Aleshores, n pren 3 valors diferents; A, R i g, que 

modelen les tres zones freqüencials presentades a la introducció del treball. 

 

Figura 6: Circuit equivalent de J.R. Macdonald     Font: [3] 

 

Atès a l’abast d’aquest projecte (formigons d’un únic material de mateixa densitat tan 

d’aigua/ciment com de fibra i sense oxidació), el circuit de Randles ja és una bona 

aproximació; a la zona de molt baixes freqüència del diagrama de Nyquist, es descriu el 

pendent de 45º corresponent a l’element de difusió o CPE. Pujant una mica en 

freqüència, a la zona de baixes i mitges freqüències, la semicircumferència descriu el 

comportament de FPB (filtre passa baixes). Per últim, a la zona d’altes freqüències, el 

circuit modela la resistència d’offset, aquest últim component a priori no proporciona 

informació del formigó però queda modelat amb la resistència Rs (de la figura de la 

pàgina 15). 

2.5. Programari de parametrització 

Actualment, existeixen eines informàtiques que parametritzen les dades experimentals 

respecte el seu model equivalent prèviament seleccionat, tots aquests programes en 

basen en processos iteratius per la realització dels càlculs. D’altre banda, actualment la 

majoria d’aquest programari està abandonat i només alguns de pagament disposen de 

suport. 

En primer lloc, existeixen tres eines d’ús amb llicencia de pagament, anomenades 

ZSimpWin, ZView i MEISP. Aquest programari està desenvolupat per empreses que es 

dediquen a comercialitzar instrumentació professional per a la realització de la EIS, amb 

llicències que ronden els 1000 $ l’any aproximadament. 
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En segon lloc existeixen eines d’ús lliure però abandonades i completament obsoletes, 

fet que n’impossibilita l’ús a dia d’avui. Aquestes dos eines van ser desenvolupades per 

dos físics, amb finalitats d’investigació i recerca. El professor J. Ross Macdonald va 

desenvolupar un programari anomenat LEVMW i, per últim, el doctor Bernard Boukamp 

en va desenvolupar un altre anomenat Equivalent Circuit. 

Atesa la situació actual del programari d’aquest tipus, s’ha optat per estudiar l’anomenat 

MEISP, que és un programari d’ús amb llicencia de pagament però la seva versió de 

prova no en limita les funcionalitats més bàsiques. 

2.5.1. Programari MEISP 

MEISP, com la majoria de programes d’aquest àmbit, es troba actualment discontinuat, 

pel que s’ha sigut imprescindible fer-ne ús en un entorn preparat amb una versió adient 

del sistema operatiu. També ens trobem amb el problema de l’abast d’un programa de 

l’any 2002, on els ordinadors tenien una potència molt inferior als actuals, per tant, la 

complexitat dels càlculs i de les dades a tractar és més reduïda a la que pot oferir el 

programari actual. 

Pel que fa a l’entrada de dades, el programa té el seu propi format de d’entrada de dades, 

que no és res més que un document de text pla; la primera columna correspon a la 

freqüència, la segona columna correspon a l’eix d’abscisses del diagrama de Nyquist i, 

per últim, la darrera columna correspon a l’eix d’ordenades. Com a últim apunt, la 

separació entre les tres columnes és una simple tabulació. 

El programari disposa d’una llibreria amb diferents models de regressió orientats a tot 

tipus de procés electroquímic. També té una secció de configuració on se li pot establir 

certs paràmetres del càlcul com el nombre d’iteracions, l’element que es vol 

parametritzar i les unitats de mesura entre d’altres. 
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Figura 7: Llibreria inclosa al programa MEISP  Font: programari MEISP 

Per últim, amb el document de dades carregat i el model de circuit equivalent adientment 

seleccionat, MEISP és capaç de parametritzar el circuit equivalent amb una recta que 

s’aproxima força. Cal remarcar que les diferències entre el diagrama de Nyquist 

experimental i el del model teòric Randles que més s’hi aproxima són degudes a que el 

formigó no és un circuit de Randles ideal. 

 

Figura 8: Programari MEISP presentant el circuit equivalent Font: pròpia 
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2.6. Mesura d’impedàncies a quatre fils 

El mètode de mesura presentat anteriorment anomenat 2T, utilitza un parell de terminals 

que transporten la intensitat a un circuit i, alhora, en mesuren la diferència de potencial 

per tal de calcular-ne la impedància elèctrica mitjançant la llei d’Ohm. 

Per altre banda, la mesura a quatre fils o mètode de Kelvin [4], és un sistema de mesura 

d’impedàncies elèctriques que a diferència del mètode de 2T, utilitza dos parells de 

terminals de mesura; el primer és per transportar la intensitat a un circuit i el segon parell 

és per mesurar-ne la caiguda de tensió en dos punts entremitjos. 

Aquesta metodologia alternativa, al comptar amb quatre elèctrodes en comptes de dos, 

augmenta la complexitat del muntatge de mesura respecte el mètode convencional d’un 

parell de terminals, però compte amb grans avantatges de gran interès en determinades 

aplicacions: 

En primer lloc, s’omet l’efecte de la resistència causada pel parell de terminals de 

mesura de voltatge. En un escenari ideal no hi circula corrent, però en un cas real 

s’observa un petit corrent de drenatge, normalment resulta negligible en comparació al 

corrent que s’injecta a l’altre parell de terminals que transporten la intensitat. 

En segon lloc, es minimitza la polarització dels elèctrodes de tensió amb el material a 

mesurar. Aquest fenomen és una reacció electroquímica causada pel flux de corrent que 

flueix pel contacte entre els elèctrodes amb determinats materials. Amb la mesura a 

quatre fils aquesta polarització no es produeix en els terminals de mesura de voltatge, 

només es troba en els terminals de transport d’intensitat.  
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3. Muntatge experimental:  

En aquest apartat es descriu l’entorn de mesura amb el qual s’ha portat a terme 

l’adquisició de dades sobre les provetes de formigó. En primer lloc, es descriu l’espai de 

treball, a continuació es detalla el muntatge seguint un ordre de nivell; començant per la 

instrumentació d’interacció més directe amb el formigó fins a l’emmagatzematge de 

dades un cop digitalitzades. Finalment, es conclou l’apartat assenyalant quins eren els 

objectius del muntatge. 

3.1. Elements de l’entorn de mesura:  

El treball s’ha desenvolupat al departament d’Enginyeria Electrònica. En concret, en el 

Laboratori d’Instrumentació Electrònica i Bioenginyeria de l’edifici C4 del Campus Nord. 

En matèria d’instrumentació, el laboratori disposa dels equips necessaris per mesurar les 

provetes i per fabricar altres elements més específics, com els elèctrodes per les 

provetes de formigó. Per tant, amb el material, la instrumentació i les eines d’aquest 

laboratori, s’ha construït un entorn de mesura no destructiu per a les provetes. 

3.2. Descripció del muntatge de mesura:  

En primer lloc, es presenta la instrumentació de més baix nivell, que és la que interactua 

directament amb les provetes de formigó. Per dissenyar el muntatge, partim de dos 

requeriments; el primer i més important és que la mesura ha de ser no destructiva i el 

segon, és que el sistema de mesura d’impedàncies escollit és el mètode de Kelvin. 

Conseqüentment, es van construir quatre elèctrodes a partir d’una placa per circuits 

impresos, que bàsicament es tracta d’un panell de fibra de vidre amb un recobriment de 

coure. Aquests elèctrodes, es col·loquen amb pressió constant sobre una de les cares de 

les provetes, on prèviament se’ls ha col·locat a la superfície de contacte un material tèxtil 

amarat amb solució salina que actua com a element potenciador de contacte. Als 

extrems de la superfície s’hi va col·locar els elèctrodes de corrent, m’entres que entremig 

s’hi va col·locar els de tensió. 

Tot seguit, es presenta l’amplificador d’instrumentació; un circuit que neix de la 

necessitat de poder realitzar mesures a 4 fils amb l’analitzador d’impedàncies LF HP-

4192A. Aquest instrument, com la gran majoria d’analitzadors d’impedància, disposa de 

4 terminals de mesura d’impedàncies que permet moltes configuracions, però no permet 

separar el corrent del voltatge. En aquest sentit, el doctor Ramòn Bragós, partint d’una 

idea publicada en un article per Gersing [5], va construir un amplificador d’instrumentació 
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de guany unitari capaç d’adaptar les quatre línies de l’analitzador en línies separades 

pels elèctrodes de tensió i corrent. 

A continuació, gràcies a aquest circuit, l’analitzador d’impedàncies HP-4192A ja es troba 

preparat per realitzar mesures sobre les provetes de formigó. Per altre banda, al tractar-

se d’un instrument manual, s’ha hagut de fer ús d’un altre instrument per automatitzar-ne 

les mesures. En aquest sentit, l’analitzador compta amb un port que permet interactuar 

amb altres equips digitals; es tracta de la interfície GPIB [5], un estàndard de bus de 

dades digital que permet connectar l’analitzador amb un controlador. 

Gràcies a aquesta interfície, l’analitzador és governat per un PC que disposa d’un 

programari anomenat LabVIEW que permet programar software de mesura amb 

interacció directe amb l’analitzador. Aleshores, mitjançant un codi per LabVIEW 

disponible al laboratori, l’analitzador pren 20 mesures per dècada des dels 10 Hz fins als 

10 MHz amb una excitació, també controlada, de 1.1 V RMS de forma totalment 

automatitzada.  

Finalment, les dades son digitalitzades i emmagatzemades en un document de text pla 

en tres columnes, corresponents a la freqüència, al mòdul i a la fase de la impedància. 

Aquest document de text, se’l pot processar fàcilment amb programaris de tractament de 

dades com el Microsoft Excel o bé el MATLAB. 

3.3. Objectius de mesura 

L’entorn de mesura ha de complir una sèrie de requeriments; el primer és que la mesura 

de cada proveta ha de ser totalment automatitzada. Això és degut a que el nombre de 

provetes és força alt i el fet d’haver de realitzar les mesures freqüencials manualment 

implicaria una notable despesa de temps al laboratori. D’aquesta forma, es pretén 

obtenint-ne el mòdul i la fase de la impedància de forma automàtica, de manera que 

l’única intervenció humana sigui canviar provetes. 

L’objectiu s’ha assolit satisfactòriament, aconseguint que durant la campanya de 

mesures, únicament s’ha hagut de seleccionar els paràmetres bàsics de mesura i canviar 

la proveta entre prova i prova. 

3.4. Elecció del sistema de mesura 

Normalment, en caracterització de circuits electrònics, es fa ús del sistema de mesura 

d’impedància de dos fils (2T) en les mesures freqüencials. Aquesta metodologia és 

vàlida per la majoria d’elements resistius, però en certs materials com és el cas del 

formigó, presenta un error de mesura especialment notable a baixes freqüències. Aquest 
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error és introduït per un fenomen electroquímic originat pel contacte entre els elèctrodes i 

el formigó que, en general, tots els materials de conducció iònica presenten. 

En vista de que la mesura convencional no és vàlida per la caracterització del formigó, 

s’ha fet ús d’un altre sistema amb la finalitat de minimitzar aquesta polarització. 

Tanmateix, diversos manuals d’instrumentació de laboratori suggereixen un llistat de 

mètodes de mesura adients per a cada tipus de mesura. De tots els proposats se n’ha 

escollit un proposat per Lord Kelvin; l’anomenat mesura a quatre fils (4T).  
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4. Resultats 

4.1. Diagrama de Bode 

El diagrama de Bode del mòdul de la impedància mostra la informació per un rang de 

freqüències determinat, per tant, permet determinar el comportament freqüencial del 

formigó per a certs rangs on les seves propietats poden influir-ne la resposta. 

En primera instància, s’ha determinat estudiar quin és la resposta freqüencial del formigó 

per les dos bandes freqüencials d’interès; baixes (10-3 Hz - 100 Hz) i mitges freqüències 

(102 Hz - 106 Hz). Avaluar aquesta resposta resulta senzill; simplement es tracta de 

determinar el mòdul en decibels per dècada; una manera senzilla de torbar-ne el valor és 

a partir de l’equació de la recta de regressió que millor s’ajusta al diagrama de Bode. 

Aleshores, una vegada trobada aquesta recta, és immediat trobar-ne el mòdul, ja que no 

és altre cosa que el pendent. Per realitzar aquest procediment s’ha fet ús de MATLAB, el 

codi es troba a l’apèndix A. 

 

 

Figura 9: Diagrama de Bode d’una proveta  Font: pròpia.  

A la figura 9, es pot observar les dades originals en morat i, sobreposats a aquesta, 

s’observen dos segments més curts; el verd i el cian. Aquests últims dos segments són 

les rectes de regressió que més s’ajusten al conjunt de mostres dins del rang freqüencial 

a estudiar. Tot seguit, es disposa del mòdul en unitats de decibels per dècada, ja que la 

representació és logarítmica. 

Els resultats obtinguts mostren una certa diferencia entre el comportament de formigons 

amb fibra i sense fibra. En el cas de incorporar fibra, sorgeix la hipòtesi de si les mesures 

només són valides fins a certa densitat de fibres, aproximadament entre 140 i 190 kg/m3. 

En densitats entre 0 kg/m3 i aquest límit superior esmentat es produeix un augment del 

mòdul d’impedància, tant en baixes com en mitges freqüències. Aquest fenomen 
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esmentat sembla tenir un cert comportament logarítmic. Pot ser d’interès realitzar més 

mesures en aquest rang de densitats.  

     

 

Figura 10: Anàlisi de les mesures   Font: pròpia 

4.2. Diagrama de Nyquist 

Altrament, el diagrama de Nyquist mostra informació de la part real i imaginària de la 

impedància. En el cas del formigó, a més a més, mostra l’element de difusió. Tal i com 

s’ha comentat anteriorment, aquest element provoca que no es pugui mesurar la 

resistència en corrent continua mitjançant mètodes habituals, ja que n’altera el seu valor. 

Aquest valor revela informació d’importància; la conductivitat del formigó i, a més a més, 

té un llaç molt estret amb la densitat de fibra de reforç per m3. 
  

Per trobar la intersecció, primer cal trobar una corba que s’ajusti al diagrama de Nyquist 

per tal de poder trobar-ne l’arrel (punt de tall amb l’eix d’ordenades). En aquest sentit, 

Macdonald [3] explica que la corba que més s’ajusta al diagrama és la que es coneix pel 

nom de Cole-Cole. Per altre banda, com que aquesta corba és una doble 

semicircumferència de dos radis diferents, queda molt ben descrita per un polinomi de 3r 

grau tal i com es pot veure a la figura 11, fet que en permet calcula-ne molt més 

fàcilment els coeficients mitjançant mètodes numèrics. El motiu pel qual s’ha escollit 

aquest ordre del polinomi és perquè es tracta d’una doble semi-circumferència de dos 

radis, és per això que un polinomi de segon grau no s’hauria ajustat correctament. 
  

Tot seguit, s’ha fet ús del MATLAB per posar en pràctica aquest procediment; primer es 

localitza el primer punt d’inflexió que és on comença a alterar la magnitud, a partir del 

punt d’inflexió es descarten la resta de punts i a continuació se’n calcula la corba de 

regressió. Aleshores, simplement es tracta de calcular punts d’aquest polinomi fins la 

seva intersecció amb l’eix d’ordenades, on es troba el valor de la resistència en DC. 

dB/dec dB/dec 
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Figura 11: Polinomis d’aproximació de 3r grau a les dades experimentals    Font: pròpia 

  

A la figura 11 es pot observar el diagrama de Nyquist a partir de les dades originals en 

color morat i, sobreposat a ell, s’hi troba el polinomi de 3r grau que més s’hi escau. Com 

es pot apreciar a simple vista, el polinomi de 3r grau té un bon ajust respecte el diagrama 

de Nyquist i, per tant, és una bona manera de determinar la seva intersecció amb l’eix 

d’ordenades. 

Amb les diferents provetes mesurades, s’ha observat una possible tendència entre la 

densitat de fibres per m3 i aquesta resistència en DC. Al disposar únicament de quatre 

parells de provetes i amb un esglaonat de densitat de fibra considerablement alt, es fa 

difícil extreure’n conclusions. De moment es pot observar que la resistència va disminuint 

a mesura que la densitat augmenta amb una relació pròxima a la logarítmica, però amb 

l’excepció de la densitat de 140 kg/m3 que presenta un comportament diferent. Això 

podria ser diferenciador, o un error de mesura o bé un problema amb la proveta. 

 

Figura 12: Resistència en DC respecte les diverses densitats de fibra mesurades 

Font: pròpia 
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4.3. Circuit equivalent 

A la primera part dels resultats, s’ha extret conclusions a partir del processament dels 

diagrames de Bode i Nyquist de les mesures de les provetes. Aquest processament es 

va portar a terme amb una sèrie de scripts programats en MATLAB que tracten les dades 

i, posteriorment, n’extreuen un conjunt de paràmetres que en determinen les 

característiques freqüencials del formigó a corrent continua, baixes i mitges freqüències. 

Els resultats d’aquest primer anàlisis suggeria una certa dependència entre la densitat de 

fibres per metre cúbic i els comportaments freqüencials corresponents a les 

característiques del formigó. Aleshores, coneixent el concepte de circuit equivalent 

prèviament introduït, es pretén contrastar aquests resultats trobats amb els 

corresponents de l’anàlisi del circuit equivalent. 

Per portar a terme aquest anàlisis, s’ha considerat l’ús d’una de les eines que realitzen la 

parametrització del circuit equivalent de Randles per, posteriorment, extreure’n 

conclusions.  

Per tal d’adaptar les dades experimentals que es disposen en aquest programari, s’ha 

programat un senzill script mitjançant MATLAB que llegeix les dades originals provinents 

de la experimentació amb provetes, aquest script està inclòs a l’annex B. Finalment en 

crea un document de text pla amb el format adequat per tal que MEISP ho pugui 

interpretar. 

La figura 13 està formada per quatre gràfics de barres, on cada un d’ells correspon als 

diferents components del circuit equivalent de Randles. Tots els gràfics tenen en comú 

l’eix d’abscisses, on hi figuren les diferents densitats de fibra estudiades. Per altre banda, 

l’eix d’ordenades correspon a la magnitud de cada component en particular. 

Pel que fa als components, per a Rs, Rct i Cd sembla haver una relació de dependència 

creixent entre la magnitud dels components i la densitat de fibres de reforç. L’altre 

capacitància Cdl, sembla indicar una dependència semblant però decreixent. Per altre 

banda, aquestes dependències semblen tenir validesa únicament fins a densitats de 

l’ordre dels 140 kg/m3. A la densitat de 190 kg/m3 mostra un valor molt diferent, 

possiblement degut a la percolació de les fibres de reforç.  
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Figura 13: Gràfics corresponents als elements parametritzats del circuit equivalent de 

Randles Font: pròpia 
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5. Pressupost 

El pressupost del projecte està basat en l’estimació dels recursos humans, la 

instrumentació utilitzada, el material fet servir i, per últim, el programari utilitzat durant el 

desenvolupament. 

5.1. Recursos humans 
Aquest primer apartat fa referència al personal involucrat al projecte; en el cas d’aquest 

treball s’inclou l’estudiant i el supervisor. 

Per calcular el cost de la feina de l’estudiant, es pren com a referència el salari d’un 

enginyer júnior. Aquest import ronda de mitja els 10 € l’hora, per tant, es pren aquest 

valor per tal d’efectuar els càlculs. Paral·lelament, tenint en compte que el projecte ha 

tingut una extensió de 4 mesos i mig a raó de 4 hores diàries, resulta un total de 360 

hores. 

Per altre banda, per calcular el cost del supervisor del treball, es parteix del salari dels 

professors d’universitat pública, que són 17€ l’hora. Tanmateix, la despesa temporal per 

part del supervisor és de 4 hores setmanals i, tenint en compte la duració del treball, 

resulten 80 hores totals. 

A la següent figura es mostren les despreses totals dels recursos humans. 

Rol Preu (per hora) Hores de treball Total 

Enginyer Júnior 10 € 360 3600 € 

Supervisor de la 

universitat 

17 € 80 1360 € 

Total   4960 € 

5.2. Instrumentació 
En segon lloc es calcula el cost de l’ús de la instrumentació utilitzada per desenvolupar el 

projecte. Per una banda s’inclouen els aparells de laboratori i per l’altre, es té en compte 

l’ordinador sobre el qual s’ha portat a terme el processament i el desenvolupament del 

treball. 

En primer lloc es fa referència a la instrumentació de laboratori; d’entrada es considera 

l’analitzador d’impedàncies HP-4192A, que va suposat una despesa inicial de 6000 € a la 

universitat ja que va ser adquirit de segona ma un cop descatalogat. S’estima que té un 
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temps de servei a la universitat de 20 anys a raó de 3 hores al dia d’ús. D’altre banda, 

l’ordinador del laboratori va tenir un cost inicial de 700 €, amb una estimació de temps de 

servei de 5 anys i un ús també de 3 hores al dia, ja que treballa en paral·lel amb 

l’analitzador. 

Per altre banda, el càlcul de costos referents a l’ordinador sobre el qual s’ha portat a 

terme el desenvolupament del projecte, parteix d’un cost inicial de 700 € i amb un temps 

de servei de 15 anys, en canvi el temps d’ús diari puja a les 4 hores. 

A la següent figura, es detallen les despreses referents a la instrumentació utilitzada. 

Dispositiu Preu Amortització 

preu/hora 

Hores d’ús Total 

HP-4192A 6000 € 0,034 10 0,34 € 

Ordinador 

laboratori 

700 € 0,128 10 1,28 € 

Ordinador 

personal 

700 € 0,032 360 11.52 € 

Total    13,14 € 

5.3. Material 

En aquest apartat, es calcula el cost del material utilitzat en la realització del projecte. Al 

tractar-se d’un treball en que no es construeix cap prototip, es requereix una petita 

quantitat de material, referent a la construcció dels elèctrodes durant el procés de 

mesura no destructiva del formigó. 

A continuació es detallen els costos referents al material. 

Material Proveïdor Preu 

Placa de coure per PCB RS 4,16 € 

Cable de control unipolar (2 m) RS 0,42 € 

Drap de microfibres Amazon 3,01 € 

Total  7,59 € 
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5.4. Programari 

En referència al programari, principalment s’ha fet ús de dos programes al llarg del treball. 

En primer lloc, l’automatització de l’obtenció de dades va ser programada amb un 

producte de la casa National Instruments anomenat LabVIEW. Per utilitzar aquest 

producte amb és necessari disposar d’una llicencia de pagament. 

Altrament, per processar les dades s’utilitza l’eina MATLAB. En aquest cas, per fer-ne ús 

també és necessari adquirir una llicencia. 

A continuació és mostra el cost de les llicències, com que els dos productes només 

disposen de llicencies anuals, per calcular el cost s’ha tingut en compte la part 

proporcional que correspon a la duració del treball, també s’ha tingut en compte que per 

cada llicencia en fan ús uns 150 estudiants. 

Producte Desenvolupador(s) Preu llicencia Total 

LabVIEW National Instruments 399 €/any 150 € 

MATLAB Mathworks 2000 €/any 750 € 

Total llicència   900 € 

Total per persona   6€ 

5.5. Pressupost total 
Pel que fa al pressupost del projecte, el cost total puja a la quantitat de 4986,73 €. 

Malgrat això, el treball ha estat desenvolupat íntegrament dins la Universitat Politècnica 

de Catalunya, això implica que moltes de les despeses han estat cobertes per la pròpia 

universitat. Aquestes despeses són el supervisor, la instrumentació del laboratori i el 

material, que es trobava disponible al Laboratori d'Instrumentació Electrònica i 

Bioenginyeria. 

Per altre banda, les dos empreses desenvolupadores del programari utilitzat per 

desenvolupar el projecte, tot i ser corporacions privades i externes a la UPC, ofereixen 

llicències d’ensenyament sense cap cost per als estudiants d’aquesta universitat, pel que 

tampoc se n’ha hagut d’assumir el cost. 
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6. Impacte ambiental 

6.1. Context 
La construcció d’estructures amb formigó provoca un impacte ambiental negatiu des del 

procés de fabricació del ciment, fins als residus de formigó quan es destrueix, incloent 

també el procés de construcció. 

Primerament, la indústria del ciment té un impacte ambiental negatiu molt important. 

Afecta directament a la salut i per això la localització respecte els centres poblats és un 

factor a tenir en compte. Per fabricar el ciment s’utilitzen forns treballen a temperatures 

d’uns 1400 ºC, això provoca que durant el procés s’alliberin partícules provinents dels 

materials, gasos de combustió del forn i vessaments. 

Seguidament, durant el procés de construcció es requereixen molts litres d’aigua. En 

primer lloc, per fer la mescla aigua/ciment se'n necessita una significativa quantitat (la 

relació aigua/ciment sol rondar valors de 0,3 a 0,5), però és després que, durant el 

procés de presa, per tal de millorar-ne la futura resistència s’ha de mantenir el formigó 

humit durant llargs períodes de dies. 

Paral·lelament, els residus provinents de les estructures de formigó també impacten 

negativament el medi ambient, especialment les submarines, on la gestió dels residus és 

més complicada. 

6.2. Interacció del projecte amb el medi 

En aquest sentit, la mesura d’estructures de formigó destructiva contribueix de a 

l’impacte ambiental de forma directe ja que produeix una mica de runa. 

Per altre banda, tant la mesura destructiva com la no destructiva permet estimar la vida 

útil de les estructures de formigó, indirectament contribueix a reduir-ne l’impacte. El fet 

de conèixer la vida útil d’una estructura contribueix a allargar-la ja que permet poder fer 

manteniments de forma acurada. Conseqüentment, allargar la vida útil de construccions 

contribueix a disminuir la demanda de ciment, la demanda d’aigua i, finalment, la 

generació de residus provinents de construccions.  
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7. Conclusions i treball futur:  

Aquest treball tracta sobre NDT elèctric aplicat a formigons d’altes prestacions, amb 

l’objectiu de determinar la densitat de fibres de reforç per metre cúbic. Assolir aquest 

objectiu contribueix a la implementació d’un sistema de mesura no destructiu del formigó 

i, conseqüentment, poder-ne determinar la vida útil prescindint dels tradicionals assajos 

destructius. 

El sistema parteix d’unes provetes de formigó normalitzades de 4x4x10 cm amb 

contingut de fibra de 0, 90, 140 i 190 kg/m3. Aleshores es porta a terme un anàlisi 

freqüencial mitjançant mètodes elèctrics, per tal obtenir-ne el mòdul i la fase de la 

impedància. A continuació s’usen els diagrames de Bode i Nyquist com a 

representacions habituals. Degut a la seva complementarietat, aquests diagrames han 

servit per observar diferents aspectes de les provetes. Finalment, a partir de 

processaments mitjançant programari específic, s’ha buscat una relació entre les dades 

obtingudes i les característiques de les respectives provetes. 

El mètode de quatre fils, utilitzat en la mesura de la impedància de les provetes de 

formigó, s’ha escollit com a conseqüència dels elements de difusió provocats per la 

electròlisi de la unió ciment-elèctrode. Aquest fenomen falsejava els resultats i, per tant, 

la mesura habitual de dos fils no resultava adequada. 

Pel que fa als resultats, en la resistència estimada en corrent contínua, s’observa una 

possible tendència entre el valor de la resistència de la proveta i la densitat de fibres de 

reforç, amb l’excepció de les provetes de 140 kg/m3. Aquest comportament pot ser 

diferenciador, o degut a un error de mesura o bé causat per un problema amb la proveta. 

Per altre banda, els resultats de la parametrització del circuit equivalent de Randles 

mostren també una possible tendència, però aquesta vegada amb un valor anormal per 

les provetes de 190 kg/m3. En aquesta ocasió, aquest comportament podria ser causat 

per la percolació de les fibres; a partir d’una determinada densitat, es podria produir 

contacte entre les fibres. 

En vista d’aquests resultats, seria interessant de cara a un altre estudi realitzar una altre 

campanya experimental; caldria revisar o repetir les provetes de 140 kg/m3 i de 190 

kg/m3. D’aquesta manera, es podria determinar si aquests valors anormals son deguts a 

problemes amb les provetes o a fenòmens lligats amb la densitat de fibres. 

En darrer terme, aquest treball contribueix a reduir l’impacte ambiental directe i 

indirectament. Primerament, contribueix directament perquè es tracta d’un sistema de 



 

 36 

mesura no destructiva que evita la generació de runa que produeixen els assajos 

destructius. Finalment, també contribueix indirectament perquè el fet de determinar la 

vida útil de les estructures de formigó contribueix a allargar-la, disminuint la demanda de 

ciment, la demanda d’aigua i la runa.   
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Apèndixs: 
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A. Codi MATLAB per la realització de l’anàlisi dels diagrames de Bode i 

Nyquist. 

NDT.m 

clear all; 
close all; 
  
sheetA=4; 
sheetB=5; 
a=xlsread('Electrical Resistivity Tests 35 
cycles.xlsx',sheetA,'A13:C61'); 
b=xlsread('Electrical Resistivity Tests 35 
cycles.xlsx',sheetB,'A13:C61'); 
Ra=a(:,1);  %%Resistance (Ohm) 
Pa=a(:,2);  %%Phase      (Degree) 
Fa=a(:,3);  %%Frequency  (Hz) 
Rb=b(:,1); 
Pb=b(:,2); 
Fb=b(:,3); 
[DCresistanceA,SlopeLowFa,SlopeMidFa]=plotProcessing( Ra, Pa, Fa ); 
[DCresistanceB,SlopeLowFb,SlopeMidFb]=plotProcessing( Rb, Pb, Fb ); 
subplot(2,1,1) 
legend('Original data',strcat('Low frequency slope: 
',num2str(SlopeLowFa)),strcat('Mid frequency slope: 
',num2str(SlopeMidFa)),'Original data',strcat('Low frequency slope: 
',num2str(SlopeLowFb)),strcat('Mid frequency slope: 
',num2str(SlopeMidFb))) 
subplot(2,1,2) 
legend(strcat('3rd-order approximation polynomial, Dc resistance: 
',num2str(DCresistanceA)),'Original data',strcat('3rd-order 
approximation polynomial, Dc resistance: 
',num2str(DCresistanceB)),'Original data') 
 

plotProcessing.m 

function [DCresistance,SlopeLowF,SlopeMidF] = 
plotProcessing( Resistance, Phase, Frequency ) 
%UNTITLED7 Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
subplot(2,1,1) 
loglog(Frequency,Resistance) 
grid 
title('Bode diagram') 
legend('Data A') 
hold on 
  
DCresistance=nyquistInterpolation(Resistance,Phase); 
%Low frequencies (30~100Hz) 
[SlopeLowF, ScatteringLowF]=getSlope(Resistance(1:9),Frequency(1:9)); 
%Mid frequencies 
[SlopeMidF, 
ScatteringMidF]=getSlope(Resistance(10:20),Frequency(10:20)); 
  
end 
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nyquistInterpolation.m 

function [ Yinterpol ] = nyquistInterpolation( Resistance , Phase ) 
%This function removes the diffusion element and interpolates the 
response 
%in low frequencies 
  
%constants 
limit=4e4; 
trigger=3; 
  
%Ignore absolute zeros from input data 
p=1; 
for i=1:length(Resistance) 
    if (Resistance(i)~=0 && Phase(i)~=0) 
        Resistance2(p)=Resistance(i); 
        Phase2(p)=Phase(i); 
        p=p+1; 
    end 
end 
  
X=Resistance2.*cos(degtorad(Phase2)); 
Y=-Resistance2.*sin(degtorad(Phase2)); 
  
%removes the diffusion element 
y1=gradient(Y)./gradient(X); 
y2=gradient(y1)./gradient(X); 
trig=0; 
for i=length(y2):-1:1 
  elm = y2(i); 
  if elm>0 
      trig=trig+1; 
  end 
  if trig<trigger 
      y3(i)=1; 
      if elm<=0 
          trig=0; 
      end 
  else 
      y3(i)=0; 
      for j=1:trigger 
              y3(i+j-1)=0; 
      end 
%       if trig>trigger 
%           trig=trigger; 
%       end 
  end 
end 
p=1; 
for i=1:length(y3) 
    if (y3(i)==1) 
        y4(p)=Y(i); 
        x2(p)=X(i); 
        p=p+1; 
    end 
end 
  
K=polyfit(x2,y4,3); 
i=1; 
yy(1)=K(1)+K(2)+K(3)+K(4); 
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while (yy(i)>0 && i<limit) 
    y(i)=yy(i); 
    xx(i)=i; 
    i=i+1; 
    yy(i)=K(1)*i.^3+K(2)*i.^2+K(3)*i+K(4); 
end 
  
subplot(2,1,2) 
plot(xx,y) 
title('Nyquist diagram') 
hold on 
plot(X,Y) 
Yinterpol=i; 
end 
 

getSlope.m 

function [ Slope, Scattering ] = getSlope( Impedance, Frequency ) 
%This method returns the Slope in dB/Decade and the Scattering of the 
%mesure 
ImpedanceLog=log10(Impedance); 
FrequencyLog=log10(Frequency); 
K=polyfit(FrequencyLog,ImpedanceLog,1); 
  
X=FrequencyLog; 
Y=K(1)*X+K(2); 
  
  
subplot(2,1,1) 
loglog(10.^X,10.^Y), grid 
hold on 
Slope=K(1)*10; 
Scattering=0; 
end 
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B. Codi MATLAB per adaptar les dades provinents de les NDT al programari 

MEISP 

MEISP.m 

clear all; 
close all; 
  
sheetA=25; 
a=xlsread('Electrical Resistivity Tests 35 
cycles.xlsx',sheetA,'A13:C61'); 
R=a(:,1);  %%Resistance (Ohm) 
P=a(:,2);  %%Phase      (Degree) 
F=a(:,3);  %%Frequency  (Hz) 
%Ignore absolute zeros from input data 
p=1; 
for i=1:length(R) 
    if (R(i)~=0 && P(i)~=0) 
        Ra(p)=R(i); 
        Pa(p)=P(i); 
        Fa(p)=F(i); 
        p=p+1; 
    end 
end 
X=(Ra.*cos(degtorad(Pa))).'; 
Y=(Ra.*sin(degtorad(Pa))).'; 
F=Fa.'; 
  
num_dig = 6; 
F1 = num2str(F,'%.6f'); 
X1 = num2str(X,'%.6f'); 
Y1 = num2str(Y,'%.6f'); 
T=table(F1,X1,Y1); 
  
writetable(T,'4_81.txt','Delimiter','\t','WriteRowNames',false,'WriteVar
iableNames',false); 
 


