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Resum  

L’aplicació dels nous avenços tecnològics en el camp de la hidràulica experimental és 

un fet d’important rellevància. Avui dia una de les tècniques més punteres és el 

tractament digital d’imatges, molt útil en models reduïts al tractar-se d’una tècnica no 

intrusiva, i no alterar el flux del fluid. 

En aquest treball es centra l’atenció en la reducció dels costos del material utilitzat que 

es requereix en aquestes tècniques; es a dir, es realitzen uns experiments en el canal 

del laboratori de l’escola on s’enregistren les imatges amb càmeres no tant sofisticades 

ni elements d’il·luminació tant potents com les que s’utilitzen normalment en les 

tècniques PIV (Particle Image Velocimetry). 

A més a més, en el present treball, es realitzen varies campanyes experimentals on 

s’enregistren gravacions amb diferents tipus de càmeres digitals d’ús personal i amb 

millores en la il·luminació per facilitar la detecció de les partícules de l’aigua. D’aquests 

vídeos es fa un anàlisi de les imatges amb Matlab per obtenir calats, i s’utilitza 

l’aplicació del PIVlab per a obtenir camps de velocitat de cada video. Amb tot això 

s’intenta millorar els resultats obtinguts en altres treballs de la mateixa línia 

d’investigació. 

Finalment, els resultats mostren que l’obtenció dels calats mitjançant l’anàlisi digital 

d’imatges és molt efectiu, amb uns valors molt propers als reals. Pel que respecta a les 

velocitats, l’obtenció d’aquest paràmetre és força susceptible a la configuració dels 

paràmetres de filtratge del pre procés del PIVlab. Això pot ser degut a l’ús d’elements 

de baix cost, però no obstant, amb l’ús d’una poliamida com a traçador, 

s’aconsegueixen uns resultats encoratjadors. 



 

 

APPLICATION OF LOW COST PIV TECHNIQUES 

AT FREE SURFACE FLOW  

Author: Eric Marteles Martinez 

Tutor: Martí Sánchez Juny 

Key words: Experimental Hydraulics, digital image processing, PIV techniques, Matlab, 

water depths, velocity field. 

Abstract 

The application of new technological advances in the field of hydraulics experimental 

has an important relevance. Nowadays, one of the leading techniques is the digital 

image processing, useful in reduced models for being a non-intrusive technique, which 

means that flow is not altered. 

The present paper focuses on reducing costs involving the material required in these 

techniques; that is, reproduce several experiments in the school’s laboratory channel, 

recording images on cameras and also lighting elements not as sophisticated and 

powerful as those used in PIV (Particle Image Velocimetry) techniques. 

What is more, in this paper recordings are made with different types of digital cameras 

for personal use. Lighting improvements to enhance the detection of particles within 

the water are also applied in the laboratory experiments. An image analysis with 

Matlab is done to calculate water depths, and the implementation of PIVlab is used to 

obtain velocity fields of each video. These modifications aim to improve the results 

obtained in prior studies in the same line of work. 

Finally, the results show that obtaining water depths by analysing digital images is 

completely effective, with values very close to real ones. Regarding the velocity, to 

obtain this parameter is quite sensitive to filtering parameters within PIVlab pre-

process. It can be due to the use of low cost material; however, the results achieved 

applying seeding particles are encouraging. 
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1. Introducció i objectius 

L’estudi del comportament dels fluids sempre ha causat una fascinació i intriga 

especial; el desig d’una comprensió mes completa del flux d’un fluid ha existit des de 

fa temps, i des dels temps de Leonardo da Vinci, hi ha hagut investigació en aquest 

camp. La creació de models de flux de fluids té una important aplicació en industries 

involucrades en l’aerodinàmica i dinàmica de fluids. Mes recentment, la examinació 

del flux de material granular s’ha convertit en un aspecte important en l’enginyeria, 

sobretot en aplicacions d’enginyeria civil (Jonathan Goldsmith, 2012). 

 

Figura 1. Dibuix de Leonardo Da Vinci del flux amb obstacles (Jonathan Goldsmith, 2012) 

L’obtenció dels paràmetres d’un fluid en moviment sempre ha estat un repte per als 

científics, i al llarg de la història, s’han anat millorant els mètodes d’estudi a la vegada 

que introduint les noves tecnologies que han anat sorgint. En enginyeria fluvial es molt 

important conèixer els calats i els camps de velocitat per tal de poder analitzar 

qüestions de caràcter enginyeril derivades de l’efecte d’aquests camps, com ara 

l’inundabilitat, l’erosió de fons, el transport de sediments i el possible efecte en 

estructures hidràuliques. En el camp d’enginyeria ambiental, la correcte obtenció 

d’aquests paràmetres pot permetre optimitzar les dimensions de les instal·lacions 

(com podria ser d’un desarenador) en sistemes de tractament d’aigua, determinar 

cabals mínims ecològics i  la protecció de la biodiversitat de les regions. 
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En el cas de l'enginyeria fluvial, com a rama de la enginyeria hidràulica, la obtenció 

d’aquests paràmetres es molt variable, i depèn de factors externs normalment 

associats a probabilitats d’ocurrència. Potser això explica que la tradició de l'enginyeria 

fluvial sigui d'un enorme empirisme; encara avui és sovint una enginyeria basada en 

l'observació in situ i fàcilment arrossegada per la costum, de la qual és difícil abstreure 

coneixement generalitzable. (Martín Vide, 2003) 

La instrumentació convencional que s’ha anat utilitzant per a la mesura d’aquests 

paràmetres hidràulics, ha anat evolucionant. Malgrat que encara avui dia s’utilitzen 

mètodes intrusius com el molinet mecànic, velocímetres electromagnètics i 

anemòmetres,  ja hi ha al mercat altres sistemes de mesura no intrusius, com sistemes 

defecte Doppler i les tècniques PIV (de les seves sigles en anglès Particle Image 

Velocimetry)  que s’analitzaran en aquest treball. Aquests mètodes no intrusius estan 

dotats d’una tecnologia més sofisticada, amb la obtenció de dades digitalitzada que 

facilita el seu tractament. La majoria de la instrumentació porta integrada el seu propi 

software per a fer el post - procés de les dades. Aquestes característiques són el motiu 

de que els preus siguin tant elevats. Això comporta més costos en projectes 

d’hidràulica fluvial, i dificultat per als que volen fer recerca en la temàtica sense tenir 

tants recursos econòmics. 

 

Figura 2. Utilització de molinets electromagnètics pel càlcul de la velocitat. Font: Niñerola (2015) 

Es per això que el present treball té l’objectiu d’obtenir els camps de velocitat d’un flux  

conegut en un canal, utilitzant el mètode de les tècniques PIV. L’ús de material de baix 

cost serà el repte d’aquest treball, així com de millorar els resultats que es van obtenir 

en altres treballs, sense augmentar gaire el cost en el material.  
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Aquesta tècnica es basa principalment en enregistrar uns vídeos d’una regió del canal 

il·luminada amb uns feixos de llum làser mentre hi circula el fluid. Seguidament es 

descomposaran els vídeos en els fotogrames que el conformen, i es farà un post-

procés de les imatges. Aquestes imatges capten les partícules en suspensió del mateix 

fluid il·luminades pel feix de llum làser. En el cas de que no hi hagi molta densitat de 

partícules a les imatges, s’afegeixen traçadors per a que reflecteixin aquesta llum. 

Mitjançant un Script de Matlab s’obtindran els calats, i seguidament, amb correlacions 

de luminescència entre les imatges consecutives, es determinarà la direcció i magnitud 

de la velocitat d’aquestes partícules en el pla on és emès el feix de llum làser en base a 

estimadors probabilístics. 

El present treball és una línia d’investigació en la que ja s’ha començat a treballar altres 

anys. No obstant, s’ha d’aprofundir per a obtenir diferents resultats i intentar millorar 

el sistema de baix cost que s’està proposant i duent a terme en les instal·lacions de 

l’escola. Aquestes instal·lacions van ser creades per l’institut FLUMEN dins del 

laboratori d’Hidràulica del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC. 

Els objectius concrets del present treball són:  

 Utilització de material de baix cost en l’enregistrament de les imatges (càmera 

de vídeo digital d’ús domèstic), i en la il·luminació (feixos de llum làser de baixa 

potència) 

 Ús de diferents dispositius de gravació dels experiments, per comparar-los 

entre ells. 

 Obtenció de mesures de calat amb el post-procés de les imatges. 

 Obtenció de camps de velocitat utilitzant la tècnica no intrusiva de Particle 

Image Velocimetry, PIV.  

 Comprovació de l’efectivitat de l’ús de varis làsers, superposant els feixos de 

llum per augmentar la intensitat d’il·luminació. 
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 Sembrar el fluid amb traçadors per facilitar la detecció de partícules a les 

imatges. 

2. Estat del coneixement 

A continuació, s’expliquen una mica les bases teòriques dels softwares que s’utilitzen 

per a la realització del present treball, i els antecedents d’aquesta línia d’investigació. 

Es comença amb el tractament de les imatges amb el conegut software de 

programació MatLab. S’explica el funcionament de les tècniques PIV, el seu ús en la 

hidràulica i en altres camps, i el funcionament del Toolbox PIVlab de Matlab amb el 

que s’obtenen els camps de velocitat.  

En l’últim punt es resumeix una mica el seguit d’aquesta línia d’investigació de l’ús 

d’elements de baix cost en la hidràulica experimental, i concretament en l’aplicació a 

les tècniques PIV. Des del Treball Final de Grau d’en Cortijo (2015), seguit de les 

modificacions i noves propostes de millora del Treball Final de Grau d’en  Prats (2016). 

2.1 Tractament de les imatges amb MatLab 

El poder que MATLAB ( de les seves sigles en angles MATrix LABoratory)  aporta al 

processament digital d’imatges es un extens conjunt de funcions per al processament 

de matrius multidimensionals dels quals les imatges (arrays numèrics bidimensionals) 

són un cas especial. El “Image Processing Toolbox” és una col·lecció de funcions que 

amplien la capacitat de l'entorn de computació numèrica de MATLAB. Aquestes 

funcions, i l'expressivitat del llenguatge MATLAB, fan que les operacions de 

processament d'imatges siguin fàcil d'escriure, d'una manera compacta i clara, el que 

proporciona un ambient ideal per a la solució de problemes de processament 

d'imatges. (Gonzalez et al., 2009). 

2.1.1 Imatges com a matrius 

Les imatges, amb la seva composició de colors, no són més que matrius amb tantes 

columnes i files com píxels hi ha en les verticals i horitzontals de la imatge. Aquestes 

matrius de píxels queden definides com:  
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(1) 

On M i N representen el nombre de files i columnes respectivament. 

Els píxels  que es representen a les matrius adquireixen el valor associat al color que els 

hi pertoca. Es per això que hi ha matrius tridimensionals, on cada capa representa la 

intensitat d’un dels colors primaris (imatges RGB), o matrius bidimensionals amb rang 

de valors de 0 o 1 (imatges binaries) o  per exemple les matrius amb píxels en un rang 

de valor del 0 al 255, on 0 es negre i 255 es blanc (imatge en escala de grisos). A 

continuació, es representa una imatge pròpia del programa MatLab en aquests tres 

tipus d’imatge mes freqüents que s’han esmentat. 

  

En el present treball s’utilitzaran les imatges com a matrius en escala de grisos. El 

motiu es degut a que el programa només ha de treballar amb matrius bidimensionals, i 

es simplifica el procés de càlcul en el programa MatLab al treballar només amb una 

capa. 

Figura 3. Imatge en les tres vistes RGB, binari i escala de grisos. Font: Matlab 
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Figura 4. Representació d'una imatge RGB en matriu. Font: Mathworks 

2.1.2 Funcions bàsiques 

MatLab té incorporades un conjunt de funcions per al tractament de les imatges, les 

quals es poden consultar, en la seva totalitat, a la pagina web de Mathworks1.  

A continuació es descriuen algunes de les funcions, que s’han utilitzat als inicis 

d’aquest treball per tractar les imatges, i que són útils en els estudis de la hidràulica 

experimental. 

 Llegir i guardar imatges: s'utilitzen els comandos 'imread' i 'imwhrite' 

respectivament.  

 Mostrar imatge: si s'utilitza el comando 'imshow', s'obre una finestra on es 

visualitza la imatge que s'hagi escollit.  

 Mesurar distàncies: quan hem utilitzat el comando 'imshow' i es mostra la 

imatge en una nova finestra, el comando 'imdistline' permet calcular distàncies 

en línia recta entre dos punts de la imatge.  

 

 

1
http://es.mathworks.com/ 
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 Dimensions de la matriu: el comando 'size' retorna el número de files i 

columnes que té la imatge.  

 Conversió entre modes de color: molt sovint el mode de color idoni per 

processar un conjunt d'imatges no coincideix amb el format original de les 

mateixes. Quan això succeeix són necessaris els comandos per passar d'un 

mode d'imatge a un altre. 

Comando Conversió 

'rgb2gray' De RGB a escala de grisos 

'im2bw' De qualsevol mode a binari 

'gray2ind' D'escala de grisos a indexada 

'ind2gray' D'imatge indexada a escala de grisos 

'ind2rgb' D'imatge indexada a RGB 
 

Taula 1. Comandos de canvi de color del Matlab. Font: Mathworks 

 

Bàsicament aquests comandes són les que s’han utilitzat en aquest treball, i no ha 

sigut necessari l’ús de funcions de transformació geomètrica per a rotar i/o abatre 

imatges, o funcions per aplicar un factor d’escala. 

2.2 Técnica del PIV 

Com ja s’ha resumit anteriorment en el present treball, les tècniques PIV són un 

mètode no intrusiu de mesura de magnituds físiques d’un fluid, que pot ser tant líquid 

com gasós. Aquesta tècnica serveix per visualitzar i analitzar el flux de manera 

qualitativa i quantitativa. Dites magnituds s’obtenen del tractament de les imatges 

obtingudes del fluid il·luminat amb un làser. 
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Figura 5. Un pla de llum làser il·lumina la partícules contingudes en el fluid. Una càmera grava el patró 

de desplaçament de les partícules. (Thielicke i Stamhius, 2014b) 

Les imatges obtingudes s’analitzen en parelles, les quals es divideixen en cel·les que 

s’anomenen àrees d’interrogació.  Un cop es tenen aquestes finestres de dues imatges 

en tels temps t i ∆t, es determina el desplaçament de les partícules amb el qual es 

podrà determinar la velocitat. Evidentment, la visualització de partícules individuals és 

força complicat, es per això que es fa l’anàlisi amb diferents grups de partícules. La 

correlació que hi hagi entre els grups de partícules de les diferents àrees d’interrogació 

determina el moviment del flux, ja que, s’agafa com a hipòtesis que les partícules 

viatgen a la mateixa velocitat que el fluid. 

L'anàlisi d’un fluid amb les tècniques PIV té dos grans avantatges si els comparem amb 

els instruments de mesura menys sofisticats i més tradicionals, però que no obstant 

són encara molt emprats per al càlcul de velocitat en la hidràulica experimental. 

 Es tracta d’una tècnica no intrusiva i per tant el comportament hidràulic no 

estarà alterat per tenir objectes dins del curs del flux. 

 S’obté la velocitat en diferents punts dins d’un mateix pla en un mateix instant 

de temps, el qual permet determinar els perfils de velocitat del fluid. 

Poder determinar la velocitat en diferents punts en un mateix instant de temps permet 

estudiar problemes en règim no estacionari, cosa que amb les tècniques convencionals 

(molinetes, per exemple) era impossible (Sànchez-Tembleque, 2014). 
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És habitual que en els estudis on s’utilitzen les tècniques PIV, la càmera i el làser 

estiguin connectats l’un amb l’altre, ja que el làser i la càmera (làser d’alta potència i 

càmera d’alta velocitat) tenen la mateixa freqüència d’emissió de llum i de captació 

d’imatge. Aquest tipus d’equips, representen un gran cost degut al valor en sí dels 

elements que conformen tot el sistema, i pel temps de posada en marxa de la 

instal·lació i del posterior anàlisi dels resultats. 

D’altra banda, malgrat que es perdrà precisió en els resultats utilitzant una instal·lació 

amb elements de baix cost, tal i com es realitza en aquest projecte, es millorarà 

considerablement el pressupost.  

 

Figura 6. Resum del procés PIV amb tècniques d’alta gamma (Lyes Kadem, 2016) 

Per a obtenir els resultats en unitats del sistema internacional, cal fer un calibratge per 

obtenir les velocitats en unitats ajustades a l’escala de treball, ja que en el procés 

d’anàlisis de les imatges i en el PIVlab, el moviment de les partícules està 

comptabilitzat com el nombre de píxels que la partícula avança entre els dos instants 

de temps.  

En la campanya d’obtenció de les dades que s’analitzen en aquest treball, s’ha disposat 

d’una escala gràfica. Aquesta imatge patró, ha servit per a relacionar la velocitat de 

píxels/s a m/s.   
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2.2.1 Aplicació de tècniques PIV en mecànica de fluids 

Les aplicacions de les tècniques PIV es poden veure en molts camps d’estudi de 

mecànica de fluids i en aerodinàmica, majoritàriament més encarats a aspectes 

enginyerils. No obstant, l’estudi precís del comportament dinàmic dels fluids també 

s’ha portat a camps sense relació alguna amb l’enginyeria. 

El més comú es l’ús en hidrologia, on s’utilitza la tècnica LSPIV (Large Scale Particle 

Image Velocimetry),  que és l’adaptació de la tècnica d’imatge a gran escala per 

mesurar velocitats superficials d'aigua utilitzant un equip senzill i de baix cost. Amb 

aquesta tècnica es pot realitzar la investigació de la sedimentació en embassaments 

poc profunds, centrals hidroelèctriques del tipus run-of-river (plantes sense capacitat 

d’emmagatzemar aigua), abocadors laterals utilitzats per controlar el desbordament, 

vessaments de petroli, confluència de rius, i el rentat de sediments en embassaments. 

 

Figura 7. Imatge del PIVlab en un canal a gran escala. Font: Desconeguda 

També és molt utilitzada la tècnica per a anàlisis a escales més reduïdes de 

turbulències generades per turbines, hèlix o altres tipus d’obstacles. Entendre el 

comportament a escales tant petites i amb tanta precisió pot ajudar a optimitzar 

màquines hidràuliques, esforços en ales d’avió, hèlix de generadors eòlics, propulsions, 

etc.  
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Figura 8. Flow Field of an Oscillating Elliptic Wing (DPIV) (Chng, Lim, et al. 15 AFMC Re=1000, k=0.5).  

Font: Velocimetry
2
 

Les aplicacions de l’estudi dinàmic del flux de l’aigua amb tècniques PIV s’ha utilitzat 

fins i tot en els esports. El professor Timothy Wei, cap del Departament d'Enginyeria 

Mecànica, Aeroespacial, i Enginyeria Nuclear de Rensselaer i degà interí de l'Escola 

Universitària d'Enginyeria, va contribuir al desenvolupament d’avantguarda d'equips i 

tècniques matemàtiques que els entrenadors dels EUA de natació han estat utilitzant 

per ajudar a entrenar als atletes olímpics. 

En un esport de velocitat les mil·lèsimes de segon poden marcar la diferència entre un 

or o una plata en uns jocs olímpics. L’ús d’aquestes tècniques en els entrenaments pot 

afavorir a millorar la tècnica del nedador simplement aplicant el coneixement científic i 

del medi i millorant la propulsió exercida.  

Per als JJOO de Beijing del 2008, alguns nadadors de l’equip olímpic dels EUA, van ser 

estudiats en els seus entrenaments per veure la interacció de les seves braçades amb 

l’aigua utilitzant les tècniques digitals de velocimetria de partícules per imatges. Això 

va ajudar a localitzar vòrtex, comparar recorreguts diferents amb l’energia exercida pel 

nedador, i analitzar les forces generades per les braçades dels nedadors. Com a 

resultat, en les olimpíades del 2008 el nedador americà Michael Phelps va batre un 

nou record guanyant 8 medalles d’or en uns jocs olímpics. 

 

 

2 
http://velocimetry.net/application.htm  
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2.3 PIVlab 

El PIVlab és el toolbox gratuït de Matlab que va ser desenvolupada per Thielicke i 

Stamhuis (2014b), i amb la qual es realitza l’estudi dels camps de velocitat mitjançant 

l’anàlisi de parelles d’imatges consecutives. La metodologia PIV amb la qual es basa 

aquesta aplicació ja s’ha explicat en apartats anteriors d’aquest treball, però més 

concretament, consta de tres grans blocs: un pre-procés, seguit d’una avaluació de les 

imatges i finalitzant amb un post-procés. 

 

 Figura 9. Esquema dels passos a seguir en el PIVlab (Thielicke i Stamhuis 2014b) 

Tal i com es veu a la figura, els passos a seguir en el PIVlab són molt esquemàtics, i a 

continuació s’explicaran amb més detall quina repercussió té cada una de les fases. 

 Carregar les imatges 

En el moment d’escollir el grup de frames que s’utilitzaran per trobar les velocitat, el 

programa permet escollir entre dues seqüències diferents. Es poden correlacionar les 

imatges en parelles alternades 1-2, 3-4, 5-6 ... , o amb parelles superposades 1-2, 2-3, 

3-4, 4-5, 5-6, etc. Un cop les imatges estan carregades, es recomana fer el calibrat per 

no obtenir velocitats en unitats de píxel/frame. Per això,  per tal de que les velocitats 

obtingudes estiguin en unitats del Sistema Internacional (m/s), s'ha d'establir el temps 

real (en ms) que transcorre entre dues imatges consecutives i la relació entre píxels i 

distància. Per trobar aquesta última s'ofereixen dues possibilitats: es pot carregar una 
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imatge patró i realitzar el calibratge de forma semiquantitativa, o bé, si es coneix la 

relació numèrica, només cal introduir-la en la casella habilitada (Prats 2016). 

 Pre-processament de les imatges 

El pre-processament de les imatges consisteix en millorar la qualitat de les imatges 

abans de que es facin les correlacions entre elles i s'obtinguin els resultats. Al PIVlab, 

s'han implementat tres tècniques de pre-processament (Thielicke i Stamhuis, 2014b):  

- CLAHE (Contrast limited adaptive histogram equalization): aquest mètode es va 

desenvolupar per millorar la lectura de les imatges mèdiques. Opera en petites 

cel·les de la imatge modificant les intensitats dels valors de l'histograma de la 

imatge. El resultat és que augmenta significativament la probabilitat de 

detectar vectors vàlids.  

- Intensity highpass: una il·luminació no homogènia pot provocar senyals de fons 

de baixa freqüència, les quals poden ser eliminades utilitzant el filtre high-pass 

que conserva la señal de major freqüència. Així també s’eliminen tots els 

desplaçaments deguts a aquesta baixa freqüència.  

- Intensity capping:  Shavit, Lowe i Steinbuck (2007) expliquen al seu article com 

una font comuna d'error en la velocimetria d'imatges de partícules (PIV) és la 

presència de punts brillants dins les imatges. Aquests punts brillants es 

caracteritzen per intensitats en escala de grisos molt més grans que la 

intensitat mitjana de la imatge i en general són generats per la intensa 

dispersió de partícules sembrades. El desplaçament de punts brillants poden 

dominar el càlcul de la correlació creuada dins d'una finestra d'interrogació, i 

pot ser per tant la causa de d’esbiaixar el vector de velocitat resultant. El 

procediment, denominat Intensity Capping, és un procediment de retoc de la 

imatge eficient i fàcil d'implementar, que imposa un límit superior especificat 

per l'usuari a la intensitat de l'escala de grisos de les imatges. El càlcul de 

desplaçament aplicant aquest filtre, representa millor el desplaçament de totes 

les partícules en una finestra d'interrogació i es redueix l’efecte dels punts 

brillants.  
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Figura 10. Efecte dels diferents filtres del pre-procés. 

Aquests filtres es poden aplicar a tota la imatge, o es poden generar regions d’interès 

en les imatges, per tal de fer l’anàlisi en una zona determinada per una àrea 

especificada, i conseqüentment aconseguir un estalvi en el temps de computació. 

També es poden generar màscares, amb les que s’estableixen diferents àrees de la 

imatge (amb geometries no limitades), on no es mostren dades però si que s’utilitzen 

per a realitzar correlacions (Calvo, 2015). 

 Avaluació de les imatges 

Aquesta etapa consisteix en l’anàlisi estadístic de les imatges, utilitzant algoritmes que 

cerquin les correlacions més probables per determinar el desplaçament dels grups de 

partícules entre l’àrea d’interrogació A i l’àrea d’interrogació B, és a dir, el moviment 

patró de les partícules.  

Aquesta tècnica estadística és implementada a partir de la funció de correlació discreta 

C(m,n):  

   (2) 

(Huang, Dabiri i Gharib, 1997) 

On A i B corresponen a les àrees d'interrogació de les imatges A i B respectivament. La 

localització del pic d'intensitat de la matriu C resultant de la correlació, estableix els 

desplaçament més probable de les partícules des de A fins a B (Huang, Dabiri i Gharib 

1997). 
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A continuació tal i com expliquen Thielicke i Stamhuis (2014b), es diferencien els dos 

mètodes que té implementats el PIVlab: el DCC, que computa la matriu de correlació 

en domini de l’espai, i el DFT, que computa la matriu de correlació en el domini de la 

freqüència (utilitzant una transformació ràpida de Fourier, FFT). 

- DCC (direct cross correlation): aquest mètode computa la matriu de correlació 

en el domini espacial. Les àrees d'interrogació A i B poden tenir dues mides 

diferents. El punt positiu d'aquest mètode és que els resultats obtinguts són 

més precisos que els del mètode DFT. L'inconvenient és que el cost 

computacional és més gran. 

En la següent figura es mostra un exemple d'una correlació seguint el mètode 

DCC. L'àrea d'interrogació A (matriu 4x4 de color blau) es correlaciona amb 

l'àrea d'interrogació B (matriu 8x8 de color blanc), generant com a resultat la 

matriu de correlació 9x9. 

 

 

Figura 11. Càlcul de la matriu de correlació utilitzant DCC ( Thielickle i Stamhuis 2014b). 

- DFT (Discrete Fourier Transform): el punt negatiu del mètode DCC (el cost 

computacional) es resol amb el mètode DFT calculant la matriu de correlació en 

el domini de la freqüència, fent que totes les àrees d'interrogació siguin de la 

mateix mida. Aquest fet provoca que es perdi informació i que en la matriu de 

correlacions augmenti el soroll, provocant que la detecció del pic d'intensitat 

sigui menys precisa. És recomanable que el desplaçament es limiti a una quarta 

part de l'àrea d'interrogació. 
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Figura 12. Velocitat de càlcul del DCC en comparació amb DFT (imatge A) i deformació teòrica de l’àrea 

d’interrogació (imatge B) (Thielicke i Stamhuis 2014b). 

Un cop s'ha trobat la matriu de correlació seguint un dels dos mètodes descrits, cal 

trobar la localització del pic d'intensitat de la matriu, ja que com ja s'ha comentat, 

trobant la localització del pic es pot determinar el desplaçament més probable entre 

les dues àrees d'interrogació. Per localitzar el pic d'intensitat s'utilitza una funció 

Gaussiana.  

Si el desplaçament de les partícules dins d'una zona d'interrogació no és uniforme, 

pateix de rotació o si les imatges tenen desenfocament excessiu, el pic de 

desplaçament pot tenir una forma el·líptica. En aquest cas, una funció de Gauss 

bidimensional (9-point fit) té un millor rendiment. El valor afegit de la utilització d'una 

funció de Gauss de dues dimensions és més pronunciada en els mètodes de no 

deformació, com ara DCC o DFT  amb un únic pas. 

 Post procés 

Per a validar els resultats es pot escollir manualment els límits de valors de la velocitat 

que es considerin acceptables, i també de manera semiautomàtica considerant un cota 

inferior i superior de la velocitat per a cada component (vertical i horitzontal). L’usuari 

pot definir l’exigència dels resultats informant del paràmetre n que multiplica a la 

desviació estàndard, o bé utilitzant una mitjana normalitzada (local median filter). 

Els vectors de velocitat eliminats són substituïts per d'altres que s'obtenen a partir de 

la interpolació dels valors veïns. Amb tot això, ja es pot extreure resultats de velocitat 

mitjana, una imatge de vectors principals (mean vectors), i diferents valors amb la 

funció “plot from polyline” o “plot form area”, amb els que es generen perfils de 

velocitat i els quals es poden exportar en format .txt i generar gràfics. 
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2.4 Ús d’elements de baix cost  

En les últimes tres dècades, una nova generació d'instruments basats en el 

processament digital d'imatges i agrupats sota el nom de Velocímetria per Imatges de 

Partícules (PIV), ha aprofitat la millora en aparells d'òptica, aparells làser, processadors 

i l’electrònica en general, per millorar la forma en què els fluids i les seves 

característiques poden ser estudiats. A través de sistemes de processament d'imatges 

fotogràfiques, es poden obtenir de forma automàtica, ràpida i precisa, característiques 

importants dels fluids, com camps bidimensionals o tridimensionals de velocitat que 

permeten identificar estructures pròpies del flux quan aquest es troba en moviment. 

(Cinsel-Gutiérrez, 2012). 

Amb aquest nous avenços en la esmentada tecnologia, es possible realitzar una 

campanya d’hidràulica experimental de recollida de dades amb la utilització 

d’elements de baix cost, sense sacrificar molt la qualitat dels resultat que s’obtinguin. 

L’equip de baix cost, es considera (al nostre efecte), una càmera digital convencional 

d’ús personal, que pot costar uns 300€, i uns làsers de baixa potència que es poden 

adquirir per uns 10€ cada un. 

En els experiments realitzats al laboratori, s’han utilitzat aquest aparells de baix cost, 

que a la vegada ja han sigut utilitzats en altres Treballs Finals de Grau.  En Cortijo 

(2015) va ser un dels estudiants que va fer ús d’aquest material, i l’objectiu del seu 

treball consistia en calcular, a partir de les imatges enregistrades amb l'equip de baix 

cost, el calat i les velocitats mitjanes d'un flux d'aigua en làmina lliure en règim 

supercrític. L’altre estudi implicat en aquesta línia d’investigació amb l’ús de tècniques 

de baix cost, és el treball d’en Prats (2016), en el qual es tracta l’estudi d’un règim 

subcrític i un front d’ona. 

Seguint aquesta tendència, el que es procura en aquest treball, és fer l’anàlisi d’un flux 

d’aigua, amb unes condicions conegudes de cabal i mesures de calat amb limnímetres, 

però  seguint algunes de les propostes de millora a las que s’arriben en el treball d’en 

Prats (2016). 
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Per tant, sent el treball de Prats (2016) l’últim en l’historial de treballs relacionats amb 

el tractament de fenòmens hidràulics mitjançant aquesta tècnica amb elements de 

baix cost, conèixer les limitacions i resultats del seu treball han sigut de gran utilitat. 

No obstant, veure els resultats dels primers treballs (Cortijo (2015), Calvo (2015) i Pons 

(2015)) i  les conclusions a les que es van arribar, també han ajudat a encarar aquest 

treball.  
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3. Metodologia experimental 

En aquest capítol s’explica la metodologia experimental dels diferents experiments que 

s’han dut a terme al laboratori del DEHMA (departament d’enginyeria hidràulica, 

marítima i ambiental). Es detallen les instal·lacions del laboratori, les condicions de 

cada experiment, i els elements utilitzats per a l’enregistrament de les imatges.  

3.1. Instal·lació 

Els experiments es realitzen al canal de pendent variable del grup d’investigació 

FLUMEN. Situat a la planta soterrani de l’edifici D1 del campus nord, el laboratori es 

utilitzat per a la realització d’experiments d’hidràulica i mecànica de fluids. 

El canal té una longitud de 20 metres, amb una amplada de 0,60 m constant en tot el 

recorregut, i els laterals estan formats per uns caixers de vidre que permeten la 

visualització del flux al seu interior. 

 

Figura 13. Perspectiva de la secció del canal del laboratori. 

L'aigua que s'utilitza al canal forma un circuit tancat de manera que es va reutilitzant. 

S'eleva d'un dipòsit acumulador situat sota el laboratori, mitjançant dues bombes amb 

capacitat màxima de 60l/s. Seguidament passa per dues comportes (que permeten 

regular amb més exactitud que la bomba l'aigua que ha d'entrar al canal) i salta per un 

vessador triangular (Prats 2016). L’equació de cabal per al vessador triangular es 

coneguda: 
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Q = 1,366 · Y5/2      (3) 

On Q és el cabal en m3/s i Y en metres representa el calat i es troba amb la següent 

equació: 

Y = H - 0,089      (4) 

H es l’alçada mesurada en el limnímetre que hi ha en un vas comunicant col·locat 

aigües amunt del vessador. 

 

Figura 14. Desguàs triangular a la capçalera del canal (esquerra) i limnímetre 

 al lateral del canal  per mesurar l’alçada d’aigua per al càlcul del cabal. 

Al final del canal hi ha una comporta per tenir una condició de contorn aigües avall, i 

just després de la comporta hi ha una caiguda d’uns pocs metres a un fossar, on 

seguidament es condueix l’aigua al dipòsit acumulador que hi ha sota el laboratori. En 

els dies en que s’han realitzat les campanyes d’enregistrament dels experiments, el 

pendent del canal era nul. 
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3.2. Material utilitzat en els assajos 

Al llarg de la realització d’aquest treball, per a l’anàlisi dels paràmetres indicats, s’han 

utilitzat bàsicament els mateixos aparells que van ser utilitzats per realitzar els 

experiments en treballs anteriors. No obstant, s’han afegit algun aparells més de 

gravació respecte el treball d’en Prats (2016) i d’en Cortijo (2015). Tots els aparells han 

sigut aportat per l’autor d’aquest treball i el tutor Martí Sánchez-Juny. 

 Càmera digital 

Els primers vídeos i la majoria dels analitzats han sigut gravats amb la càmera digital 

Nikon D3100, i tot l’anàlisi dels calats s’ha fet a partir de les imatges obtingudes amb 

aquesta. 

 

Figura 15. Càmera digital NIKON D3100.  

Els vídeos obtinguts amb aquesta càmera generen imatges de 1920x1088, a una 

velocitat de 24 fotogrames per segon. 

Taula 1. Especificacions tècniques de la càmera NIKON D3100 (Prats 2016). 

Sensor de imagen  Sensor CMOS de 23,1 x 15,4 mm  

Píxeles efectivos  14,2 millones de píxeles  

Píxeles totales  14,8 millones de píxeles  

Tamaño de imagen (píxeles)  4.608 x 3.072 (G); 3.456 x 2.304 (M); 
2.304 x 1.536 (P)  

Punto de mira  18 mm (-1,0 m-1)  

Ajuste dióptrico  -1,7 a +0,5 m-1  

Apertura del objetivo  Retorno instantáneo, control electrónico  

Tipo de obturador  Obturador de plano focal de 
desplazamiento vertical controlado 
electrónicamente  
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Velocidad de obturación  1/4.000 a 30 s en pasos de 1/3 EV, Bulb  

Rango de medición (ISO 100, objetivo 
f/1.4, 20º C)  

Medición matricial o ponderada central: 
de 0 a 20 EV; Medición puntual: de 2 a 
20 EV  

Sensibilidad ISO  ISO 100 a 3200 en pasos de 1 EV; 
también se puede ajustar en 
aproximadamente 2 EV por encima de 
ISO 3200 (equivalente a ISO 12800); 
control automático de la sensibilidad ISO 
disponible  

Enfoque automático  Módulo de sensor de autofoco Multi-
CAM 1000 de Nikon con detección de 
fase TTL, 11 puntos de enfoque (incluido 
un sensor en cruz) y luz de ayuda de F 
(rango aproximado de 0,5 a 3 m) 

Rango de detección  De -  

Vídeo - Tamaño de fotograma (píxeles) 
y ratio de fotogramas  

Tamaño/velocidad de avance de los 
fotogramas: 1920 x 1080, 24 fps; 1280 x 
720, 30 fps  

Vídeo - Compresión de vídeo  Compresión de vídeo: Codificación de 
vídeo avanzada H.264/MPEG-4  

Vídeo - Formato de archivo  MOV  

 

L'objectiu utilitzat és un NIKON AF-S NIKKOR 18-55, les característiques del qual es 

representen a continuació. 

Taula 2. Especificacions tècniques de l'objectiu NIKON AF-S NIKKOR 18-55mm (Prats 2016). 

Distancia focal  18-55 mm  

Diafragma máximo  f/3.5-5.6  

Diafragma mínimo  f/22-36  

Construcción del objetivo  11 elementos en 8 grupos (incluida 1 
lente asférica)  

Ángulo de visión  De 76º a 28º 50'  

Distancia de enfoque mínima  AF: 0,31 aumentos (con 55mm). MF:0,36 
aumentos (con 55 mm)  

Nº de láminas del diafragma  7 (apertura de diafragma redondeada)  

Tamaño de accesorio del filtro  52 mm (P = 0,75 mm)  

Diámetro x longitud (extensión desde la 
montura del objetivo)  

Aprox. 66mm de diámetro máximo x 
59,5 mm (distancia desde la pletina de 
montaje del objetivo de la cámara con el 
objetivo retraído)  
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 Càmera del mòbil 

S’ha utilitzat el mòbil personal per a la gravació d’un parell de vídeos per a l’anàlisi dels 

camps de velocitat. El mòbil en qüestió és de la marca SAMSUNG i el model és el 

Galaxy S4. 

 

Figura 16. Samsung Galaxy S4 I9505 

Aquest mòbil grava a una velocitat de 30 fotogrames per segon, una mica més que la 

càmera Nikon, i amb la mateixa mida d’imatge de 1920x1088. 

Taula 3. Especificacions Samsung Galaxy S4 i9505. 

Càmera principal  12,8 Megapixels (12,78)  

Resolució càmera principal  4128 x 3096 píxels 

Tamany del sensor  1/3.06" polzades 

Apertura  f/2.2 HDR 

Gravació de video Full HD (1920 x 1080 píxels) 30 fps  

Formats de reproducció  MPEG4; H.264; H.263; DivX; DivX3.11; 
VC-1 

 

 Càmera d’acció 

Per últim, també s’ha utilitzat una càmera d’acció de la marca GoPro amb la qual s’han 

gravat vídeos per a fer l’anàlisi dels camps de velocitat. El model de la GoPro és la 

HERO+. 
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Figura 17. GoPro HERO+ 

La GoPro grava vídeos HD a 1080 o 720 píxels de resolució, i a una velocitat de 60 

fotogrames per segon  per les dues resolucions, amb la opció de baixar a 30 fps en el 

mode 1080p. És una opció interesant a provar per la gran nitidesa i qualitat de les 

imatges. El seu ús en esports de risc i oci ha augmentat molt considerablement en els 

últims anys, i es poden trobar per preus força assequibles. Es veurà quins resultats 

s’obtenen amb l’ús d’aquest tipus de càmeres. 

 Làser comercial 

En els experiments realitzats en el present treball, s’utilitzaran cinc làsers en comptes 

d’un únic com es veia en treballs anteriors. Com ja s’ha explicat, això farà augmentar la 

intensitat de llum. Es comprovarà si a major intensitat millora la captació de partícules 

i per tant els resultats. El làsers utilitzats estan dissenyats per al seu ús en vehicles sota 

condicions de boira, i emeten un pla de llum vermella. S’alineen els cinc làsers a un 

tauló de fusta que es mantindrà fix recolzat a les parets del canal il·luminant l’aigua. 

 

Figura 18. Automotive laser fog  
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El valor d’aquests làsers és molt baix, en comparació als làsers PIV que poden ser 

utilitzats en processos industrials o en estudis d’alta precisió. A més com ja s’ha 

esmentat, aquests làsers comporten uns protocols d’ús degut a la perillositat que 

tenen associada. En canvi, amb aquets que s’han utilitzat aquí, no s'ha d'adoptar cap 

protocol de seguretat. 

Taula 4. Especificacions tècniques dels dispositius d’il·luminació làser utilitzats. Prats (2016) 

Nom del producte  Automotive laser fog  

Especificació del producte  LJ-01  

Preu  13,7 €  

Longitud d'ona del làser  650 nm (Vermell)  

Potència del làser  200 mW  

Classe de seguretat del làser  Classe 3 B  

Temperatura d'ús  [-20 , 70]º C  

Voltatge  12-24 V  

Angle disponible  +/- 90º 

Waterproof rating  IPX4  

 

 Poliamida 

Se’ns ha facilitat un producte emprat en el departament de Marítimes de l’escola, per 

tal de poder “sembrar” (de les sigles en angles seeding) el fluid i ajudar a captar en 

video el moviment d’aquestes partícules. L’ús de compostos afegits és força comú en 

experiments d’aquest tipus i està molt estudiat l’efecte de les diferents 

característiques de les partícules amb que és sembrat el fluid. El grau d’abilitat èr ser 

rastrejada una partícula (tracking ability) depèn de: 

- Forma de las partícules, assumida esfèrica, i el diàmetre aerodinàmic 

equivalent ‘dp’. 

 

- Densitat de les partícules ‘ρp ‘. 

 

- Densitat del fluid ‘ρ’ i la viscositat cinemàtica ‘µ’.    
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Figura 19. Dispersió de la llum de partícules de vidre de 1 µm, 10 µm i 30 µm en l'aigua. 

Índex de refracció m=1,52. Font: Desconeguda 

No obstant, en aquest treball no s’ha entrat a fer una comparativa de diferents 

productes de sembrat, i simplement s’ha utilitzat en alguns dels experiments el 

producte que se’ns ha facilitat, les característiques del qual es presenten a 

continuació: 

Taula 5. Característiques de la poliamida emprada (Orgasol 2002 ES5 NAT 3). Font: Orgasol3 

 

 

 

 

 

 

3
http://www.orgasolpowders.com/en/application/flooring/pvc-flooring/ 
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La distribució de les partícules poliamides està molt concentrada i delimitada tal i com 

es representa en el gràfic següent: 

 

Figura 20. Particle size Distribution of the ORGASOL 2002 ES 5 Nat 3 

A continuació es presenta una taula amb els costos del material utilitzat en els 

assajos, encara que la majoria del material , com ara les càmeres i el mòbil poden 

ser d’ús personal i no representar cost afegit. 

Taula 6. Preu orientatiu dels element emprats en els assajos. 

Element Preu Referencia 

Camera Nikon 269 € Amazon 

Objectiu Nikon 110 € Amazon 

Samsung Galaxy S4 249 € MediaMarkt 

GoPro 188 € MediaMarkt 

Làsers 8,63 €/u Amazon 

Poliamida - - 
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3.3. Campanya experimental 

En aquest capítol es descriu la metodologia de cada experiment i les condicions en que 

s’obtenen els vídeos. Els subcapítols es dividiran com si d’un diari de bord es tractés, 

per ordre cronològic, explicant la campanya experimental dels diferents dies en que es 

va visitar el laboratori, i al final es farà un resum per organitzar de manera 

esquemàtica les característiques de cada experiment.  

3.3.1. Primer dia al laboratori 

El primer dia en visitar el laboratori és el dia 17 de desembre del 2015. En aquest 

primer dia, es realitza una visita amb el tutor per les instal·lacions del laboratori, i es 

procedeix a realitzar la instal·lació del material dels làsers i de la càmera. És important 

la col·locació d’unes bosses de plàstic opaques sobre la zona de filmació, per 

minimitzar la claror natural i millorar la reflexió de la llum dels làsers.  

S’activen les bombes que alimenten el canal, i es realitzen les primeres gravacions de 

video. Cal dir que aquestes gravacions són més que res per començar a familiaritzar-se 

amb el procediment i veure el volum de dades amb el que s’haurà de fer front en les 

campanyes següents. 

La col·locació dels làsers a la zona d’anàlisi del flux d’aigua ha estat sempre la mateixa, 

a la secció x=11 m del canal. La instal·lació dels làsers i la càmera es veu a les següents 

figures, i serà la mateixa que en les properes campanyes, a no ser que s’especifiqui el 

contrari. 

 

Figura 21. Instal·lació dels làsers sobre el canal. 
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El conjunt de tota la instal·lació al complet es veu així: 

Així doncs, després d’aquesta visita es té una primera presa de contacte amb el 

procediment i es veu el funcionament i el muntatge del material emprat en aquest 

treball. S’obtenen alguns vídeos, dels quals no s’ha extret cap resultat quantitatiu.  

3.3.2. Segon dia al laboratori 

La segona campanya experimental es realitza el dia 3 de febrer. Un cop instal·lats tots 

els sistemes, es realitzen cinc enregistraments útils. Cada una de les diferents 

filmacions es diferencia en la posició de pla d’il·luminació en la secció longitudinal del 

canal, tal i com es veu en la Figura 23.  

El procediment que es duu a terme és el següent: 

a) Col·locar la càmera digital NIKON D3100 al trípode i enfocar-la en direcció la 

regió d'estudi que està il·luminada pels làsers. 

b) Fixar el paper calibrador amb cinta adhesiva a la zona del vidre lateral del canal 

enfocada per la càmera. S'utilitza un llanterna per il·luminar el paper calibrador 

a fi que es distingeixin les línies dibuixades. 

c) Començar a enregistrar. 

d) Passats uns dos o tres segons s'enretira el paper calibrador, s'apaga la 

llanterna, i es continua enregistrant durant uns quants segons més a les 

fosques. 

Figura 22. Instal·lació dels làsers i de la càmera. 
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e) Es repeteix el procés en la següent posició dels làsers. 

Tots els vídeos es realitzen amb una obertura de la bomba del 32% aproximadament. 

 

Figura 23. Vista en planta del canal, amb els plans de llum làser i la separació entre ells en els cinc 

enregistraments realitzats. 

Per a tenir un control de les mesures de contorn i dades físiques reals per poder 

contrastar els resultats que s’obtinguin, es realitzen mesures amb limnímetres a la 

capçalera del canal, on hi ha l’aforador triangular de llavi prim i amb el qual trobem el 

cabal circulant durant tot l’experiment. També es realitzen mesures de limnímetre a la  

zona dels làsers, i a la zona aigües avall a les proximitats del final del canal. Els valors 

que s’obtenen de calat mesurats amb els limnímetres són: 

Y1= 23,56 cm (capçalera del canal) 

Y2=22,62 cm (zona d’estudi) 

Y3=22,70 cm (final del canal) 

Aquests valors de calat, sobretot Y2 i Y3, que són els dos valors mesurats al llarg del 

canal i no abans del salt de l’aforador, serveixen per contrastar la fiabilitat de l’ús de 

l’anàlisi d’imatges amb elements de baix cost en el càlcul del calat. 

Amb el valor de Y1, que surt com a resultat de la expressió [4], es pot aplicar l’equació 

de l’aforador *3], ambdues en l’apartat 3.1. Instal·lació, i s’obté un cabal circulant de 

0,0368 m3/s (36,8 l/s). Amb aquestes primeres cinc filmacions, ja s’extreuen resultats 
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tant de calat com de velocitat, el procediment del qual es desenvolupa en els apartats 

4.2 i 4.3 d’aquest treball. 

3.3.3. Tercer dia de laboratori 

L’ultima campanya experimental es realitza a dia 18 d’abril; aquesta campanya es fruit 

de les limitacions que es troben en l’anàlisi posterior de les imatges obtingudes en la 

campanya anterior del 3 de febrer. Únicament amb l’ús dels cinc làsers superposats no 

s’obtenen els resultats que caldria esperar, i els camps de velocitat no donen valors 

consistents. Es per això, que per aquesta campanya, s’utilitza la poliamida esmentada 

en el capítol anterior, que millora la reflexió de la llum gràcies a la distribució 

d’aquestes partícules de 50 µm de diàmetre. 

 

Figura 24. Comparació entre un video del dia 03/02 i un video del 18/04.  

Ambdós gravats amb la càmera Nikon. 

Amb això es veu una millora a simple vista en les imatges dels dos dies d’experiments 

diferents; la densitat de partícules en la imatge de la dreta de la figura anterior és 

considerablement més elevada que la imatge on no es va utilitzar la poliamida. Amb 

això s’espera que es millori els resultat de l’anàlisi PIV dels camps de velocitat. 

Per tant, al laboratori es comença fent aquesta mescla en un bidó a part, del qual serà 

bombejat al canal directament. 



 

43 

 

 

Figura 25. Mescla de la poliamida Orgasol en un bidó a part.  

Connexió amb un tub directament al canal. 

Per aquesta campanya, s’utilitzen també dues càmeres més a part de la Nikon D3100; 

la del mòbil Samsung Galaxy S4 i la GoPro (característiques a les taules 1, 2 i 3). El 

procediment que es duu a terme es diferència amb l’anterior campanya en que es 

realitzen gravacions amb les tres càmeres i en que la obertura de la bomba es del 40%, 

una mica més respecte la campanya anterior. El pla de llum làser es manté constant a 

una distancia coneguda de 13 cm de separació respecte la paret del canal. També, 

s’aprofita per augmentar el cabal circulant obrint la comporta de la bomba al 100% i 

realitzant totes les gravacions. Així doncs, d’aquesta a visita al laboratori es treuen dos 

vídeos amb la càmera Nikon, dos vídeos amb la càmera del mòbil Samsung S4, i quatre 

més amb la GoPro.  

Només es mesura l’alçada del limnímetre a la capçalera del canal per conèixer el cabal 

que hi circula, ja que d’aquests vídeos només s’analitzarà la velocitat; no obstant, el 

calat de la zona d’estudi no vaira gaire respecte als primers assajos i es pot dir que 

s’assoleixen uns 23 cm aproximadament. 

Y4= 24,46 cm (bomba al 40%) 

Y5= 25,06 cm (bomba al 100%) 
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Aquests calats estan associats a uns cabals de 0,0404 m3/s (40,4 l/s) en el casa de la 

bomba al 40%, i de 0,0429 m3/s (42,9 l/s) en el cas de la bomba al 100% de la seva 

capacitat. 

A continuació es mostra una taula resum de tots els vídeos, numerats en funció del dia 

en que són gravats, i amb el dispositiu enregistrador i amb les condicions de contorn 

que els caracteritzen. 

Taula 7. Taula resum de tots els vídeos amb les seves característiques. 

 Nº Càmera Cabal (l/s) X + Z* (cm) 

03/02/2016 

Video 1 Nikon D3100 36,8 l/s 63 

Video 2 Nikon D3100 36,8 l/s 68 

Video 3 Nikon D3100 36,8 l/s 73 

Video 4 Nikon D3100 36,8 l/s 83 

Video 5 Nikon D3100 36,8 l/s 93 

18/04/2016 

Video 6 Nikon D3100 40,4 l/s 104,5 

Video 7 Nikon D3100 42,9 l/s 104,5 

Video 8 Samsung Galaxy S4 40,4 l/s 114 

Video 9 Samsung Galaxy S4 42,9 l/s 114 

Video 10 GoPro (30 fps) 40,4 l/s 114 

Video 11 GoPro (60 fps) 40,4 l/s 114 

Video 12 GoPro (30 fps) 42,9 l/s 114 

Video 13 GoPro (60 fps) 42,9 l/s 114 

*La distància X+Z representa la distancia entre l’objectiu i el pla d’il·luminació  
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La diferencia entre els vídeos d’igual cabal de la GoPro són deguts a que es realitzen les 

filmacions amb diferents velocitats d’enregistrament de 30 fps i 60 fps a màxima 

resolució de 1920x1080.  

S’ha de dir que tots els experiments realitzats al laboratori d’hidràulica de l’escola 

s’han realitzat sota la supervisió i amb l’ajuda del professor del departament 

d'Hidràulica de l'escola de Camins, Martí Sánchez Juny, tutor del present Treball Final 

de Grau. 
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4. Metodologia analítica 

Seguidament s’explica en detall i de manera cronològica, els passos que s’han seguit 

per calcular els calats i les velocitats dels diferents vídeos enregistrats. En aquest 

capítol també es recullen els obstacles i problemes amb els que s’han trobat al 

realitzar l’anàlisi de les dades d’aquests experiments, així com la resolució a la que s’ha 

arribat per a cada un d’ells. S’espera que les propostes que es desenvolupen aquí 

serveixin per a futures campanyes d’experimentació, per tal de millorar i facilitar l’ús 

de les tècniques PIV amb els elements de baix cost.  

4.1. Tractament dels vídeos 

Tot comença amb els vídeos enregistrats al laboratori d’hidràulica. Com ja s’ha dit 

s’han realitzat dues campanyes d’experiments d’on s’han extret els vídeos d’estudi; 

concretament en tot l'anàlisi d’aquest treball s’han analitzat els cinc vídeos del dia 3 de 

febrer i els 8 vídeos del dia 18 d’abril.  

Els vídeos obtinguts tenen formats diferents; els de la càmera Nikon D3100 tenen 

format .mov, els vídeos del mòbil Samsung Galaxy S4 tenen extensió .mp4, i per últim, 

els de la GoPro tenen el mateix format que els de la Nikon. Per a tal de poder obtenir 

els fotogrames de cada un d’ells, s’han de convertir a un format que el Matlab R2011b 

admeti, i per això s’ha utilitzat el programa gratuït Freemake Video Converter. 

Un cop s’obtenen els video en format .avi, el següent pas es descomposar cada un 

d’ells en els seu conjunt de frames. Aquest procés es realitza amb el programa Matlab, 

amb el qual es poden llegir els vídeos frame a frame amb la funció ‘mmreader’, i 

escriure en el directori que s’escolleixi utilitzant la funció ‘imwrite’ (Prats 2016).  

L’script generat en Matlab s’afegeix com a ANNEX adjunt a aquest treball. 

Obtingudes totes les imatges que conformen els vídeos, el següent pas ha consistit en 

transformar dites imatges a escala de grisos, ja que tant per a l’ús del programa 

d’anàlisis PIVlab en l’obtenció de la velocitat, com per a obtenir els calats, es millor 

tenir les imatges com a matrius bidimensionals, que no pas en matrius tridimensionals 

de tres capes (RGB). Aquest tipus de diferenciació ja s’ha vist en l’apartat 2.1.1 Imatges 
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com a matrius. La funció de Matlab que s’encarrega de fer la transformació  de RGB a 

Gray Scale és ‘rgb2gray’. A continuació es veu una comparació de dos imatges en RGB i 

en escala de grisos. 

 

  

 

 

 

 

No ha estat necessari abatre cap imatge, degut a que el pla de la càmera i el pla de la 

paret del canal, així com els dels làsers, eren paral·lels en la mesura en que es van 

col·locar expressament de tal manera. Les petites distorsions que es detecten en els 

costats del quadrat de referència, són degudes a petits errors d’anivellació de la 

càmera , o distorsions de les imatges. La funció de Matlab que serveix per a traçar les 

línies que mesuren la distancia entre els dos punts extrems és ‘imdistline’. 

 

Figura 27. Longituds en píxels del costat del quadrat pres de referència per a definir les relacions 

píxels/centímetres. Aquesta imatge correspon a un frame del video 2. 

 

Figura 26. Frame 220 del video 3 en RGB (esquerra) i en Gray Scale (dreta) 
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4.2. Obtenció del calat 

Per a la obtenció de calats, es treballa sobre els primers 5 vídeos de la campanya 

experimental del 2 de febrer, tots ells filmats amb la Nikon D3100. 

4.2.1. Primer anàlisi qualitatiu 

Un cop fet el tractament previ de les imatges, es continua analitzant els paràmetres 

que es poden extreure d’elles, i el primer en ser analitzat és el calat. S’ha de dir, que en 

aquest paràmetre, s’ha intentat seguir els passos i recomanacions que es van proposar 

en el treball d’en Prats (2016), però com es veurà, s’ha hagut de fer el tractament 

d’una manera diferent. 

Per començar, s’analitza visualment com afecta la tècnica d’il·luminació amb làser a 

l’aigua. En els experiments i en els vídeos sembla que l’obtenció d’aquest paràmetre 

de calat, en un principi ha de ser fàcil d’obtenir.  

El primer que s’ha fet, és un script en Matlab per determinar en un frame determinat 

(en aquest cas s’ha analitzat el fotograma 200 per a tots els vídeos), i en una columna 

aleatòria compresa entre les columnes dins del domini d’estudi (Figura 29), la 

luminescència d’aquesta columna.  

Els resultat de la luminescència dels cinc primers vídeos queden representats al gràfic 

de la Figura 28, que es veu a la pagina següent.  
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Figura 28. Distribució de luminescència d’una columna de cada un dels vídeos. 

El que es mostra en aquest gràfic serà de gran importància a l’hora d’extreure els 

calats. Primerament, es diferencien dos pics principals per a cada columna analitzada 

de cada vídeo; els primers començant per l’esquerra, situats tots ells en un rang clar 

entre les files 150 i 250 aproximadament, corresponen a les files superiors de les 

imatges i per tant a la superfície lliure; d’altra banda, els situats a la dreta del gràfic i 

d’intensitat força més elevada, representen la intensitat de llum a la solera del canal. 

Aquests segons pics, estan distribuïts en un rang més ampli de files (entre la fila 800 i 

la última fila 1088). Com ja s’ha explicat en l’apartat 3.4 Campanya experimental 

l’experiment, els làsers en els diferents vídeos es van anar desplaçant per analitzar 

diferents seccions longitudinals, i per tant aquest desplaçament del pic sembla 

correcte.  

Un altre aspecte que s’observa, es que el pic de la solera de la 

‘columna_imatge_video1’ és de tots ells el més ample, presentant un major rang de 

valors de luminescència en un major nombre de files. Es conclou que aquest fet es 

degut a la proximitat del làser a la paret del canal, el qual estava una mica brut i  per 

tant es genera una zona amb molta reflexió de llum, cosa que cal tenir en compte. 
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4.2.2. Primera obtenció de resultats 

Un cop fet aquest reconeixement més qualitatiu, es procedeix a realitzar la primera 

iteració per trobar els calats. Agafant com a hipòtesi que els valors màxims estan 

situats a la solera del canal, i el segon màxim es troba situat a la superfície, es decideix 

com a solució més intuïtiva analitzar la separació d’entre aquests dos valors màxims.  

El domini d’estudi en aquesta primera obtenció de resultats, esta limitat entre les 

columnes 700 i 1200. S’estableix aquest límit ja que delimita una zona amb major 

superposició de llum dels làser i està prou centrada. Dins d’aquest domini, s’avaluarà el 

calat en 5 columnes. 

 

Figura 29. Domini entre les columnes marcades 700 i 1200. Es pot arribar a apreciar els límits 

d’amplitud dels làsers que delimiten les zones trapezoïdals de diferent intensitat de llum. 

Per a procedir amb aquesta metodologia, es necessari tenir la relació píxel per 

centímetre de cada pla d’il·luminació. Aquí entra en joc el paper calibrador amb el 

quadrat de costat 10 centímetres que es veu a al Figura 27, i que es col·loca a la paret 

del canal en els primer segons de cada video. 

L’inconvenient ja observat en treballs anteriors, es que al no poder col·locar el paper 

calibrador en el mateix pla d’il·luminació làser, i estar sempre col·locat a la paret del 

canal, la relació píxel per centímetre no es pot obtenir directament. Per tant, es 

segueixen les indicacions proposades de correcció de la perspectiva (Prats 2016). 
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Figura 30. Correcció de la perspectiva per tal d'obtenir la relació píxel/cm en funció de la distància z 

(Prats 2016). 

La notació es la que segueix:  

 α és l'angle de visió de la càmera digital.  

 x és la distància (en metres) entre la càmera digital i el paper calibrador 

enganxat al vidre del canal.  

 z és la distància (en metres) entre la paret del canal on hi ha enganxat el paper 

calibrador, i el làser. 

 l és la longitud (en metres) del costat del quadrat dibuixat al paper calibrador. 

 li és la longitud (en metres) que hauria de tenir el costat d'un hipotètic quadrat 

dibuixat en un paper calibrador col·locat a la mateixa secció que el làser, per 

tal que vist des de la càmera, la longitud fos la mateixa que la del quadrat real. 

Les relacions trigonomètriques serien les següents: 

 

 
 

  

  
              (5) 
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                         (6) 

Amb això podem trobar la relació píxel/centímetre (M) 

  
  

  
 

   

       
                  (7) 

On d és la longitud en píxels  del quadrat del paper calibrador 

El valor de x establert és de 0,597 m, i el valor z es el que va variant a mesura que es 

desplaça el pla de llum làser. Amb això s’ha calculat la relació de cada un dels vídeos. 

Taula 8. Relacions píxel/centímetre de cada un dels vídeos aplicada la correcció de perspectiva 

 Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 

Z (cm) 3,3 8,3 13,3 23,3 33,3 

x + z (cm) 63 68 73 83 93 

M (pxl/cm) 37,702 34,930 32,537 28,617 25,540 

 

Un cop determinades aquestes relacions, es genera l’script per al càlcul del calat de 

tots els vídeos. Dit scrip analitza 200 frames ( ~ 8 segons) de cada un dels vídeos, on 

mitjançant la funció ‘linspace(a,b,c)’ es genera el vector de 5 columnes (c) equidistants 

entre els límits 700 (a) i 1200 (b), generant-se les columnes 700, 825, 950, 1075 i 1200, 

i de les quals es busquen els dos màxims de luminescència, que com ja s’ha comentat 

com a hipòtesis, corresponen a la solera i a la superfície lliure. De tot això s’extreuen 

unes matriu a Excel, on es poden analitzar millor els resultat. Aquestes matrius de 

resultats contenen més de 1000 distàncies de calat, suficientment representatiu per a 

cada un dels vídeos. 

Amb això es troben els primers valors de calat mitjà; a més es poden veure les 

variacions en el temps del calat en cada columna específica, i la quantitat de valors 

fora d’ordre. Aquest valors són degut a les característiques del fluid (elements en 
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suspensió), la càmera i la il·luminació, i per tant implícits en el procediment de la 

tècnica amb l’ús d’elements de baix cost. 

 

Figura 31. Representació del calat en les columnes 1 a 5 del video 1. 

 

Figura 32. Detall de les 5 columnes en 2 segons del video 

Aquests resultats de calat que estan fora de rang arriben a representar un 2,9% (en el 

primer video), en la suma dels valors inferiors a 20 cm (allunyats aproximadament 2 



 

54 

 

desviacions estàndards). És important conèixer el perquè d’aquestes desviacions, i més 

endavant s’estudiarà la causa i es reduiran amb una segona iteració de càlcul.  

Taula 9. Distribució dels calats del video 1. 

Clase(cm) Frecuencia % acumulado % puntual 

<8,999 0 0,00% 0,00% 

9,999 0 0,00% 0,00% 

10,999 8 0,80% 0,80% 

11,999 0 0,80% 0,00% 

12,999 0 0,80% 0,00% 

13,999 1 0,90% 0,10% 

14,999 1 1,00% 0,10% 

15,999 0 1,00% 0,00% 

16,999 2 1,19% 0,20% 

17,999 3 1,49% 0,30% 

18,999 4 1,89% 0,40% 

19,999 10 2,89% 1,00% 

20,999 9 3,78% 0,90% 

21,999 37 7,46% 3,68% 

22,999 515 58,71% 51,24% 

23,999 407 99,20% 40,50% 

24,999 8 100,00% 0,80% 

25,999 0 100,00% 0,00% 

y mayor... 0 100,00% 0,00% 

Total 1005   100,00% 
                                     

 

Figura 33. Primer histograma dels calats del video 1. 
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Per a la resta dels vídeos els resultats són molt similars, on cadascun d’ells té un cert 

nombre de valors extrems. 

 

Figura 34. Gràfiques de calat de la resta de vídeos. 

Representat el calat en el temps de cada un dels vídeos, i calculat el calat mitjà de cada 

un, es detecta el primer problema de procediment de l’anàlisi: el calat mitjà va 

augmentant linealment a mesura que els làsers es van allunyant de la paret del canal. 

 

Figura 35. Relació entre calats dels vídeos i la seva relació M(pxl/cm) 
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Taula 10. Calat mitjà calculat de cada un dels vídeos. Primera iteració 

 Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 

Z (cm) 3,3 8,3 13,3 23,3 33,3 

x + z (cm) 63 68 73 83 93 

Calat (cm) 22,69 23,72 24,56 26,16 27,55 

 

L’arrel d’aquest problema, i la proposta per solucionar-ho es desenvolupa a 

continuació. 

4.2.3. Rectificació del resultats de calat 

Analitzant detalladament el comportament de la llum làser en els vídeos enregistrats, 

es conclou que l’error es troba en les relacions píxels per centímetre trobades 

trigonomètricament.  

Per aplicar les lleis trigonomètriques esmentades en l’apartat anterior, s’ha de 

considerar que els plans de llum làser que es veuen en els vídeos són paral·lels a les 

parets del canal, i que els punts de luminescència màxima pertanyen a dit pla. Això no 

passa així, i el que realment es troba és que quan la llum incideix a la superfície, 

aquesta es refracta per la superfície lliure fins a les parets del canal, i per tant el que 

veiem a traves de l’objectiu de la càmera és la projecció d’aquesta llum al vidre del 

canal. Sabent això, els plans que suposadament eren tots paral·lels a les parets del 

canal, es veuen abatuts a mesura que movem els làsers (Figura 36).  

Aquest fenomen no va ser detectat en treballs anteriors ja que al no tenir la distància 

entre la càmera i la paret del canal, es va utilitzar un altre mètode per trobar els calats, 

i es va deixar com a suggeriment el mètode que s’ha emprat en aquest treball. 
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Figura 36. Representació de l'abatiment dels plans de la regió d’interès de l'estudi. 

Si es comparen els vídeos els uns amb els altres, es veu el fenomen representat 

esquemàticament en la figura anterior. Es veu com la projecció del làser a la solera del 

canal es va enretirant en la perspectiva respecte la posició de la càmera (va pujant en 

les imatges), mentre que la superfície lliure il·luminada es manté a la mateixa alçada 

dins de les imatges. 

 

Figura 37. Moviment relatiu de la línia il·luminada a la solera del canal.  

Frames 200 dels vídeos 2, 3, 4 i 5 (d’esquerra a dreta) 

En altres imatges es pot apreciar fins i tot, alguns punts d’intersecció entre els plans 

del feix de llum i la superfície de l’aigua. 
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Figura 38. Partícules i/o bombolles a la superfície i en el pla d’incidència de la llum.  

Frames 348 i 349 del video 2. 

Aquest parell de frames, també dóna resposta als valors fora d’ordre que trobem al 

calcular el calat a diferents columnes de les imatges, ja que es veuen partícules que 

passen just pel pla d’il·luminació que en la perspectiva queden per sota de la línia de la 

superfície lliure. Per això tots els valors fora de rang es troben per sota del calat mig i 

cap per sobre (ja que no hi ha partícules en el aire que puguin reflectir la llum). També 

s’aprecia una línia horitzontal a mitja alçada força marcada a tots els vídeos, del que 

podria ser la refracció de la llum per la solera del canal fins a l’altre paret  del canal. 

Tots aquets punts, arriben a assolir pics de luminescència més alts que els píxels de la 

superfície lliure, i per això el càlcul del calat té alguns errors ja vistos anteriorment que 

s’intentaran reduir seguidament. No obstant, abans es procedeix a rectificar el 

problema amb les perspectives, i la solució a la que s’ha arribat ha sigut aprofitar la 

refracció de la llum per la superfície, ja que el paper calibrador, amb el qual trobem la 

relació píxel per centímetre es troba al mateix pla que la lamina lliure il·luminada a la 

paret del canal. 

Així doncs, al codi MatLab es fixa la fila de la imatge que marca la solera, i es busca el 

segon pic de luminescència, que en un 95% (suma dels valors entre els 21 i els 24 

centímetres de calat de la taula 9) donarà el calat força real del flux d’aigua. S’utilitza el 

mateix script que anteriorment aplicant aquesta nova condició de contorn. La relació 

píxel per centímetre la obtenim directament amb el paper calibrador i és la mateixa a 
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tots els vídeos (M=39,786 pxl/cm) degut a que la càmera no es mou respecte la paret 

del canal.  

Els resultats de calat mitjà que s’obtenen són similars en tot el conjunt 

d’enregistraments. 

Taula 11. Resultats de calat. Primera iteració amb rectificació de perspectiva. 

 Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 

Z (cm) 3,3 8,3 13,3 23,3 33,3 

x + z (cm) 63 68 73 83 93 

Calat (cm) 22,03 22,31 22,29 22,34 22,38 

 

Un cop corregit la problemàtica amb la perspectiva, es farà un anàlisi dels valors fora 

de rang per intentar precisar més els resultats. 
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4.2.4. Refinació dels valors fora de rang 

Després de comprovar que s’ha assolit un calat constant en tots els vídeos, i que per 

tant el mètode d’obtenció es correcte, s’intenta refinar aquest per tal d’obtenir uns 

resultats el màxim de precisos a la realitat. 

S’extreu dels resultats, que la desviació estàndard va disminuint a mesura que els 

làsers s’allunyen de la paret del canal més propera a la càmera. Això pot ser degut a 

que malgrat que la línia de la superfície lliure no es veu tant marcada com als que 

tenen els làsers més proper, també es redueixen les intensitats de les reflexions de 

possibles partícules en suspensió. 

Taula 12. Desviacions estàndards de cada filmació. 

Video X + Z (cm) Mitjana (cm) Desviació Estàndard 

1 63 22,03 1,3317 

2 68 22,31 0,9962 

3 73 22,29 0,6217 

4 83 22,34 0,4900 

5 93 22,38 0,4375 

 

S’analitzaran les causes dels valors que s’allunyen de la mitjana, i seguidament 

s’aplicarà una nova iteració per obtenir uns resultats més ferms i definitius de calat. 

Es diferencien un parell de casos. Al primer es pot apreciar a les imatges de la Figura 

38, on es veuen partícules amb luminescència major que la de la línia de calat, que 

com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, es troben just en la secció del pla 

d’il·luminació i poden ser que estiguin flotant per la superfície o a un calat intermedi. 

Aquest cas es caracteritza per tenir un pic de luminescència mes alt que el de la línia 

que es marca a la paret del canal, però mantenint-se el la il·luminació d’aquesta línia 

també. 



 

61 

 

L’altre cas es dona quan la línia de la superfície il·luminada es trenca degut a les petites 

ondulacions o degut a  que es perd intensitat de llum a mesura que anem allunyant els 

làsers de la paret des de on es graven les filmacions. Es veuen trams de foscor, que són 

reemplaçats per un pic de luminescència d’alguna partícula al llarg del calat. 

 

Figura 39. Frames 339 i 205 dels vídeos 2 i 4 respectivament.  

Discontinuïtat en la il·luminació de la superfície de la làmina d'aigua. 

A continuació es veuen els resultats de calat d’algunes imatges de diferents vídeos, on 

es veuen varis dels calats fora del rang. 

Taula 13. Valors de calat extrets de la primer iteració solucionat el problema de la perspectiva. 

 Columnes 700 825 950 1075 1200 

Video 1 Frame_247 10,4810737 22,2440054 22,2942744 22,8975016 10,5062082 

Video 2 Frame_339 22,0931986 18,8759865 23,7018047 10,1794601 19,278138 

Video 3 Frame_241 22,218871 22,5204846 22,9226361 23,1991153 15,2566229 

Video 4 Frame_205 23,5258634 23,5007289 23,5007289 18,3984316 19,278138 

Video 5 Frame_340 22,3445433 22,2942744 18,2727593 18,473835 22,3194088 

 

S’utilitza l’Script de Matlab que s’ha utilitzat per a representar la luminescència de tots 

els vídeos en l’apartat 4.2.1 Primer anàlisi qualitatiu, especificant aquest cop, les 

columnes on es veu un calat fora del rang. S’analitzen els fotogrames 339 i 205 que es 

veuen a la Figura 39, i s’agafen les columnes 730 i la columna 1010 respectivament, on 

es veu la reflexió més intensa de la partícula i la zona més fosca de la línia de 

superfície. 
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En aquest gràfic s’aprecien els dos casos de valors que s’allunyen del calat mig; en 

negre, es marca la alta reflexió d’una bombolla o partícula del fluid que no correspon 

al calat i que probablement es troba flotant per la superfície, i en blau es veu el 

fenomen que s’ha comentat anteriorment de pèrdua d’intensitat en la refracció de la 

llum per la superfície de l’aigua, creant aquetes zones fosques no il·luminades. En 

ambdós casos els valors de calat disten més de 3 vegades la desviació estàndard de la 

mostra de dades. 

S’ha fet la representació estadística de la distribució normal estàndard de cada video. 

Amb la mitjana de calat de les 5 columnes analitzades en cada imatge, s’ha trobat el 

valor de la distribució normal, donades la mitjana (µ) i la desviació estàndard (𝜎) de 

tota la mostra de dades, i el valor de les puntuacions z.  

La funció de densitat de una variable aleatòria continua pot prendre valors més grans 

que 1; la seva integral o l’àrea sota al corba determina la probabilitat de trobar un 

valor entre dos límits. 
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El resultat Z és la puntuació transformada a unitats de desviació estàndard. 

   
      

 
                (9) 

X és la puntuació o valor a transformar, µ és la mitjana de la distribució original , i 𝜎 la 

desviació estàndard de la mateixa distribució.  

Formalment, si X ~ N ( μ , σ ) , llavors la variable aleatòria Z es distribueix segons una 

normal de mitjana 0 i desviació estàndard 1, es a dir: Z ~ N ( 0,1 ) , que és l’anomenada 

distribució normal estàndard o tipificada. 

A la taula següent es veuen ordenats els primers i els últims valors de la mitjana de 

calat de cada frame del primer video, més el valor de la funció de densitat calculada 

per l’Excel amb la funció ‘DISTR.NORM.N(X; media; desv_estàndar; acumulado)’, i més 

el valor Z. 

Taula 14. Calat, distribució normal i puntuació Z d’alguns frames del video 1. 

y Dist. Nrml Z y Dist. Nrml Z 

17,66 0,00 -3,28 22,60 0,27 0,43 

17,68 0,00 -3,26 22,60 0,27 0,43 

18,38 0,01 -2,74 22,61 0,27 0,43 

19,11 0,03 -2,19 22,63 0,27 0,45 

19,58 0,06 -1,83 22,64 0,27 0,46 

19,85 0,08 -1,64 22,65 0,27 0,46 

19,98 0,09 -1,54 22,65 0,27 0,47 

20,27 0,13 -1,32 22,68 0,27 0,49 

20,62 0,17 -1,06 22,68 0,27 0,49 

20,65 0,17 -1,04 22,69 0,27 0,49 

20,82 0,20 -0,91 22,73 0,26 0,53 

20,87 0,20 -0,87 22,75 0,26 0,54 

21,11 0,24 -0,69 22,76 0,26 0,55 

21,14 0,24 -0,66 22,80 0,25 0,58 

21,20 0,25 -0,62 22,84 0,25 0,61 

21,46 0,27 -0,42 22,87 0,25 0,63 

21,51 0,28 -0,39 22,94 0,24 0,68 

21,54 0,28 -0,37 22,98 0,23 0,71 

21,56 0,28 -0,36 23,17 0,21 0,86 
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Figura 40. Distribució del calat abans de refinar els valors extrems. 

Aquest gràfic reflexa la idea que s’esmentava en l’apartat anterior. La cua més llarga es 

prolonga sempre en els valors negatius, allunyats fins a 3 desviacions estàndard, que 

representen calats inferiors a la mitjana. Al no tenir valors tant extrems per sobre de la 

mitjana degut a que com ja s’ha dit, no hi ha pics de luminescència per sobre de la 

superfície de l’aigua, els valors deguts a les ondulacions del flux estan molt concentrat 

en el límit d’una desviació estàndard i pocs valors s’allunyen més d’una desviació 

estàndard.  

Per a la resta dels vídeos, el comportament es similar, malgrat la variació de la 

desviació estàndard que es veu a la Taula 12, que afecta al valor de la funció de 

densitat. 
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Figura 41. Distribucions de la resta dels vídeos 

Per a eliminar aquest punts i ajustar el calat s’utilitza el mateix Script de Matlab, 

aplicant unes condicions. Es busquen els pics de luminescència tal i com es feia en 

l’Script original, però ara es compara la posició d’aquest píxel, amb el valor de la 

mitjana menys dues desviacions estàndards de la mostra extreta en la primera iteració 

rectificada. Això correspon a uns 20 - 21 cm de calat en funció de cada mostra de cada 

video. 

 Si el valor segueix estan per sota d’aquest límit, es substitueix dit valor de calat per la 

mitjana de calat. Amb aquest mètode s’homogeneïtza la mostra de dades, i 

s’aconsegueix que els valors extrems estiguin com a màxim a dues desviacions 

estàndard allunyades de la mitja. En aquest procés s’ha aprofitat per augmentar el 

nombre de columnes analitzades per a cada imatge (7 columnes), augmentat el domini 

d’estudi entre les columnes 400 i 1600. 
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Figura 42. Nou domini d’anàlisi de calat entre columnes 400 i 1600. 

Els valors de calat mitjà no varien gaire respecte els que es veuen a la Taula 12, però 

s’han afinat els percentatge de valors que estaven fora del rang. Les desviacions 

estàndard s’han acotat, i les corbes de calat estan més suavitzades sense els valors fora 

de rang. 

Taula 15. Resultats finals de calat de la segona iteració. 

 Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 

Z (cm) 3,3 8,3 13,3 23,3 33,3 

x + z (cm) 63 68 73 83 93 

Calat (cm) 22,21 22,34 22,30 22,36 22,39 

Desviació Estàndard 0,438 0,498 0,402 0,353 0,387 

 

S’aconsegueix d’aquesta manera que els valors artefactes quedin acotats a banda i 

banda entre -2𝜎 i 2𝜎 aproximadament, i desapareix la cua que es prolongava en els 

valors de Z negatius. 
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Figura 43. Distribució del calat del primer video. 

Els histogrames tenen una forma acampanada més suavitzada i amb valors distribuïts 

més uniformement, no com el que es veia en els primers casos. 

Taula 16. Distribució de calats del video 1 refinat. 

Clase Frecuencia % acumulado % puntual 

>20,00 0 0,00% 0,00% 

20,25 12 0,85% 0,85% 

20,50 1 0,92% 0,07% 

20,75 1 1,00% 0,07% 

20,100 5 1,35% 0,36% 

20,125 5 1,71% 0,36% 

20,150 41 4,62% 2,91% 

20,175 95 11,37% 6,75% 

20,200 201 25,66% 14,29% 

20,225 390 53,38% 27,72% 

20,250 328 76,69% 23,31% 

20,275 206 91,33% 14,64% 

20,300 98 98,29% 6,97% 

20,325 15 99,36% 1,07% 

20,350 4 99,64% 0,28% 

20,375 5 100,00% 0,36% 

20,400 0 100,00% 0,00% 

y mayor... 0 100,00% 0,00% 

Total 1407 - 100,00% 

 

Mean 22,2117665 

Std. Dev 0,43793475 
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Figura 44. Histograma després d'afinar el codi 

Per a la resta dels vídeos es veuen uns histogrames molt similars: 

 

Figura 45. Histogrames de la resta dels vídeos refinats. 
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La representació del calat mitjà en el temps del primer video té aquesta forma: 

 

Analitzant algunes columnes al detall, es veu com s’han rectificat tots els valors que 

quedaven per sota de 20 centímetres, i malgrat aquesta rectificació, encara es veuen 

alguns pics acusats que indiquen valors fora del rang, no obstant, són en menor 

nombre i en menor valor que abans de l’ajust. 

 

Figura 46. Primera, quarta i última columna del domini d’estudi del primer video. 
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També es veuen uns gràfics de calat mitjà molt similars en la resta dels vídeos, tal i 

com ha de ser sabent que l’experiment per a tots ells es va realitzar amb el mateix 

cabal. 

 

Figura 47. Calat mitjà de la resta de vídeos refinats. 

Amb això, es conclou l’obtenció de calats mitjançant l’anàlisi de les imatges obtingudes 

amb una càmera digital convencional de baix cost, i es procedeix a analitzar les imatges 

per obtenir les velocitats.  
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4.3. Obtenció de velocitats 

En aquest capítol s’explica el procés realitzat per obtenir els camps de velocitat de les 

diferents gravacions realitzades. S’extrauran els resultats del software d’anàlisi PIVlab 

de Matlab i es comprovarà l’eficiència del mètode amb l’ús d’elements de baix cost 

amb les modificacions adoptades. Es veuran els progressos respecte a les 

investigacions anteriors. 

Es comença tractant els vídeos de la primera campanya experimental, on no es va 

aplicar cap mena de substància a l’aigua, i en el subcapítol següent s’analitzen els 

enregistraments de la segona campanya experimental on si que es va aplicar el 

producte per sembrar l’aigua. 

4.3.1. Velocitats sense sembrar l’aigua 

Aquí s’estudien els primers cinc vídeos els quals van ser gravats tots amb la càmera 

digital Nikon D3100 allunyant els làsers de la paret del canal i sense sembrar l’aigua. Es 

comença el procés activant el toolbox del PIVlab en el programa de Matlab. Un cop 

dins es carreguen el nombre d’imatges que es volen analitzar. Per a cada video 

s’analitzaran 50 imatges en la seqüencia A-B, B-C, C-D [...] i per tant 50 parelles 

d’imatges en cada video. 

 

Figura 48. Finestra del PIVlab 

La configuració dels paràmetres del pre-proces de les imatges van ser escollits per 

Cortijo (2015) en el seu treball final de grau després de provar varies configuracions en 

les mides de les finestres dels filtres de soroll, highpass intensity, CLAHE (Contrast 
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limited adaptive histogram equalization) i intensity capping, explicats en l’apartat 2.3 

PIVlab d’aquest treball. Un cop va veure amb quins obtenia millor resultats va utilitzar 

el mateix per a tots els seus vídeos. Posteriorment, Prats (2016) va realitzar el mateix 

estudi amb els paràmetres establerts per l’esmentat autor. 

Com que les condicions de les filmacions i la càmera són les mateixes que en els 

treballs  anteriors, s’analitzen tots els vídeos amb els mateixos paràmetres, i així poder 

veure l’efecte de les noves mesures preses en aquest treball (major intensitat de llum 

làser, menor intensitat de llum en la zona d’estudi), i poder comparar la qualitat dels 

resultats.   

 De les configuracions pre-procés (CLAHE, highpass, intensity capping i el filtre 

del soroll) s’ha escollit únicament el filtre del soroll per, sense perdre 

informació d’intensitat, reduir la influència de les línies de fons i de superfície. 

El filtre s’ha fet per a una finestra de 20 px. 

 S’ha utilitzat el mètode DFT (Discrete Fourier Transformation) amb deformació 

(utilitzant FFT) en dos passes: 

- Pass 1: amb una àrea d’interrogació de 64 pxl i un desplaçament 

step) de 16 pxl (la quarta part de 64, com es recomana [Keane, 

Adrian (1990)] 

- Pass 2: amb una àrea d’interrogació de 32 px i un desplaçament 16 

px (la meitat per defecte) 

 S’ha utilitzat un algoritme lineal per a la interpolació de la informació en la 

finestra de deformació, per no tenir excessiu temps de càlcul. 

 L’estimador a precisió sub-píxel és de de la funció Gaussiana en 1D (2x3 point 

fit) 

Les màscares i regions d’interès (ROI) s’han anat variant en funció del que s’anava 

observant, o la regió que es volia estudiar, i s’indicarà en cada moment si s’ha aplicat 

alguna modificació. No obstant, per començar s’ha creat una regió d’interès amb els 

límits per sota del calat i per sobre de la solera per reduir vectors anòmals (com es veu 

a la part baixa de la imatge el vidre presenta força brutícia). 
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Figura 49. Finestra d’aplicació de la regió d’interès i de les màscares per als 5 videos.  

S’exclouen les zones properes de la solera (reflexió per brutícia) i les zones més fosques. 

Establertes les condicions de l’anàlisi, es important no oblidar de fer el calibrat. Es 

carrega una imatge on apareix el paper calibrador, del qual tenim una distància 

coneguda, i es traça la línia de referència per transformar la unitat de píxels a 

mil·límetres. Aquí entra en joc el problema de les perspectives, ja que a cada pla làser 

la distància de 10 centímetres de referència del quadrat del paper calibrador, equival a 

un nombre de píxels diferents. Amb la relació que s’apreciava a la Taula 8, s’obté el 

següent: 

Taula 17. Calibratge dels cinc primers vídeos sense sembrar. 

 M( pxl/cm) Real distance (mm) Time step (ms) 

Video 1 37,702 105,51 41,67 

Video 2 34,930 113,89 41,67 

Video 3 32,537 122,26 41,67 

Video 4 28,617 139,01 41,67 

Video 5 25,540 155,76 41,67 
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El time step és el mateix per a tots els vídeos ja que les filmacions es fan amb la Nikon 

la qual grava a 24 fps. 

 

Figura 50.Exemple de la finestra de calibratge del primer video. 

Amb tot això, el procés d’anàlisi dura aproximadament uns 10 minuts per a cada video.  

Després d’aquest pas ja es poden extreure les primeres impressions, ja que de cada 

parell d’imatges analitzats el PIVlab genera els vectors en funció de les correlacions 

que s’apliquen, i el que es veu es algo així: 

 

Figura 51. Vectors extrets del parell de fotogrames 236 i 237 del video 1. 
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S’aprecia molta aleatorietat en la direcció dels vectors, i per això es necessari un 

filtratge amb l’eina ‘vector validation’. 

De totes maneres, com el flux que es va generar als canals es estacionari i uniforme, i 

no hi ha fenòmens hidràulics què estudiar, el que ens interessa per tant es extreure 

resultats del total del video, i per tant de tot el conjunt de frames. Per això es genera 

una imatge de vectors principals (mean vectors) a partir de tots els parells de 

fotogrames analitzats. És en aquesta imatge on es limitarà el mòdul desproporcionat i 

la direcció d’alguns vectors amb l’eina ‘vector validation’.  

 

Figura 52. Imatge de vectors principals sense filtratge de velocitats del primer video. 

Com es mostra en la imatge del càlcul de vectors principals de tots els fotogrames 

analitzats d’aquest primer video, hi ha vectors desproporcionats i en direccions que no 

són lògiques. La imatge mostra una tendència generalitzada de vectors verticals en 

sentit a la solera del canal, de tota la zona de la superfície lliure. Això es podria 

entendre pel moviment ondulatori del flux, i es podria veure reflectit en l’anàlisi 

d’algun parell de frames, però en la imatge dels vectors principals, els sentits s’haurien 

de compensar i com a resultat final, no s’haurien de tenir tants vectors amb 

component vertical ni tant desproporcionats. A més, el núvol de magnituds dels 

vectors té una distribució molt concentrada en el zero. 



 

76 

 

 

Figura 53. Dispersió de la magnitud dels vectors del primer video extret del PIVlab 

Després de reduir els valors acceptables a una zona més propera al núvol central i de 

valors més concertats, s’obté una imatge amb vectors menys desproporcionats entre 

ells. No obstant, el que s’extreu d’aquest video, es que el mètode no és prou fiable, ja 

que no es pot veure la direcció predominant del flux i no es pot extreure cap valor de 

velocitat representatiu. 

 
Figura 54. Vectors principals amb filtratge del video 1. 

Amb la resta de vídeos, el que s’observa és el mateix, una aleatorietat força elevada en 

la direcció dels vectors, que es suposa degut principalment a la falta de partícules per 

determinar pics de correlació. També podria ser degut a una configuració no gaire 
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òptima dels filtres aplicats en el pre-procés del PIVlab, els quals més endavant es 

miraran de variar per veure si es milloren els resultats.  

 
 Figura 55. Exemple de les dispersions dels vectors de velocitat dels vídeos 3 i 4.  

Per determinar la velocitat de la zona delimitada per la ROI i les màscares en el PIVlab, 

s’utilitza l’eina ‘Extractions  Parameters from area’. Les velocitats que s’extreuen de 

cada video i de cada pla làser, després d’un post procés intens per refinar els vectors, i 

malgrat la seva manca de fiabilitat, es representen en la taula següent: 

 

 

 

Es procedeix a continuació a analitzar els vídeos amb partícules traçadores que donen 

a les imatges una intensitat de llum i una efecte del moviment del flux força més 

definit. 

 Mean u (m/s) U Angle (º) Mean v (m/s) 

Video 1 0,00322 5,995 -0,00042 

Video 2 0,00282 0,229 -3,86 · 10-5 

Video 3 0,00242 9,621 -0,00038 

Video 4 0,00312 -0,519 0,00012 

Video 5 0,00324 7,002 -0,00039 
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4.3.2. Velocitats de l’aigua sembrada amb la poliamida 

En aquest apartat s’analitzen els vídeos enregistrats en la campanya experimental del 

dia 18 d’abril, en els que s’utilitza la poliamida com a traçador. A demés com ja s’ha 

esmentat, es realitzen gravacions amb diferents càmeres. La posició dels làsers és 

constant, però la distancia entre l’objectiu i la paret del canal és diferent entre la 

càmera Nikon i les altres dues emprades, tal i com es veu a al taula 7 d’aquest treball. 

Per tant, la relació M (pxl/cm) varia, la ‘real distance’ a la finestra de calibratge del 

PIVlab és diferent, i també el ‘time step’, ja que les càmeres graven a diferents 

velocitats. 

Taula 18. Calibratge dels vídeos amb traçador. 

 M (pxl/cm) Real distance (mm) Time step (ms) 

Nikon 28,499 114,42 41,67 

Samsung S4 15,004 112,87 33,33 

GoPro 7,136 112,87 

33,33 

16,67 

 

La configuració inicial dels paràmetres del pre-procés són les mateixes que en els 

primers cinc vídeos, s’utilitza també el mateix mètode DFT amb algoritme lineal i 

funció Gaussiana 1D.  

 Vídeos gravats amb la càmera Nikon D3100 

Els primers dos vídeos en ser analitzats són els enregistrats amb la càmera Nikon, amb 

obertura de la bomba al 40% i al 100%, corresponent als cabals calculats de 40,4 l/s i 

42,9 l/s. 

El temps de càlcul es aproximadament el mateix que en els vídeos anterior de 10 

minuts. 
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Figura 56. Mascares, ROI i FFT del video 6. 

Amb l’ús de la poliamida, en el cas dels vídeos amb la càmera Nikon, s’aprecia en el 

gràfic de dispersió de la imatge de vectors principals, com el núvol de dades està 

lleugerament desplaçat cap a valors positius. Per tant,  sense fer cap tipus validació 

dels vectors, ja es veu una millora respecte els vídeos de la primera campanya 

experimental, on el núvol es concentrava al voltant del valor zero. 

 

Figura 57. Dispersió dels vectors de velocitat del video 6. 

S’eliminen els valors de magnituds que es consideren defectuosos en el procés de 

correlació. Amb una simple acotació dels valors més allunyats del núvol, ja s’obté una 

imatge de vectors més lògics. La majoria dels vectors reemplaçats per la interpolació 
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automàtica del software estan situats a la superfície lliure, i es generen uns vectors 

horitzontals de sentit esquerra a dreta, tal i com fluïa l’aigua.  

 

Figura 58. Vectors interpolats després de la primera acotació del video 6. 

Així doncs amb la càmera Nikon i obertura de comporta del 40%, i la poliamida 

aplicada a l’aigua, es troba una velocitat horitzontal de 0,0233 m/s, i una velocitat 

vertical acotada de 0,00476 m/s. Si extraiem un perfil de velocitat de la zona central, 

es veu el gràfic següent: 

 

Figura 59. Perfil de velocitat del video 6. 

Aquest perfil de velocitat mostra un seguit de pics força irregulars, dels quals destaca 

el valor desproporcionat que es veu a la part dreta del gràfic, corresponent a la zona 
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de la solera del canal. Si es suposa dit valor com un vector erròniament interpolat, i es 

substitueix per un valor pròxim al dels dos pics més propers de l’esquerra (de valor 

aproximat de 0,025 m/s), es podria traçar una línia de tendència amb valors més 

elevats a superfície i progressivament menors a mesura que s’apropa a la solera del 

canal, tal i com caldria esperar d’un perfil de velocitats hidràulic teòric. 

Per al video enregistrat amb la mateixa càmera però amb la obertura al 100%, el que 

s’extreu és pràcticament idèntic al que es veia amb l’obertura al 40%. S’aprecia una 

dispersió de valors desplaçada a valors positius de ‘u’, i un cop realitzat el “vector 

validation” i extretes les magnituds fora d’ordre, es representen uns vectors amb 

direcció i sentit força coherents. 

 

Figura 60. Gràfic de dispersió dels vectors principals del video 7, enregistrat amb la càmera Nikon. 

D’aquest video analitzat s’extreu una velocitat horitzontal d’uns 0,0247 m/s, mentre 

que la velocitat vertical segueix sent un ordre de magnitud inferior a la horitzontal amb 

una magnitud de 0,00173 m/s. 

El perfil de velocitat que s’extreu d’aquest video es similar a l’anterior, amb pics força 

irregulars. No obstant, en aquest cas si que es veu una disminució progressiva  dels 

valors a mesura que s’assoleix el nivell de la solera del canal. 
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Figura 61. Perfil de velocitats del video 7. 

 Vídeos gravats amb la càmera del telèfon mòbil 

S’estudien aquí els dos vídeos enregistrats amb la càmera del mòbil (model i 

característiques a la taula 3), aplicat el traçador i amb les obertures de la bomba del 

40% i 100% respectivament. El temps de càlcul necessitat pel PIVlab es 

d’aproximadament uns 5 minuts, el qual és el doble de ràpid que amb la càmera 

digital, degut principalment a que l’àrea d’interès que s’analitza es més petita. 

Un cop s’extreu la imatge de vectors principals dels dos vídeos, es pot apreciar com 

aquests no tenen tanta quantitat de valors amb magnitud exageradament 

desproporcionada, tal i com passava a les imatges enregistrades amb la càmera digital 

(Figura 52). No obstant, amb les dues càmeres succeeix el mateix: els vectors 

desproporcionats  es concentren a la part més superior de la regió d’interès, tocant la 

superfície lliure. 

 

Figura 62.Imatge de vectors principals del video 8 (esquerra) i 9 (dreta). 
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Pel que fa al gràfic de dispersió d’ambdós vídeos, es veu el mateix que passava amb al 

càmera Nikon, on el núvol de punts esta desplaçat a un valor positiu de velocitats 

horitzontals. 

 

Figura 63. Dispersió de la imatge de vectors principals dels vídeos 8 i 9. 

Un cop s’aplica una restricció de les velocitats verticals, s’obtenen unes imatges de 

vectors com la següent: 

 

Figura 64. Imatge de vectors principals del video 8, després del "vector validation". 

Els valors de velocitat obtinguts amb la càmera del mòbil, son de 0,0491 m/s i de 

0,0707 m/s per a les velocitats horitzontals, i de 0,00497 m/s i 0,00032 m/s per a les 

velocitats de direcció vertical, per als vídeos 8 i 9 respectivament. 

Per al que respecta a perfils de velocitat, se n’extreuen de semblants als ja vistos 

anteriorment. 
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Figura 65. Perfils de velocitats dels vídeos 8 i 9. 

 Vídeos gravats amb la càmera d’acció 

Amb la GoPro es registren 4 vídeos els quals es diferencien per la velocitat de captura 

de les imatges amb les dues configuracions d’obertura de bombes, com ja s’ha 

comentat en aquest treball.  

L’anàlisi de les imatges de la GoPro, no són els esperats, ja que s’obtenen resultats 

similars als que es veien en les gravacions sense poliamida, i per tant es descarta 

aquesta càmera per a l’ús d’aquest mètode. Aquest fet es probable que sigui degut a 

les limitacions dels sensors a l’hora de treballar amb poca intensitat de llum. 

 

Figura 66. Vectors extrets de la imatge de vectors principals d'un dels vídeos gravats amb la GoPro. 

No obstant els resultats que s’obtenen, es considera que es pot intentar millorar les 

condicions de filmació en recerques futures, augmentant la il·luminació, o tenint en 

compte el seu gran angle de visió. 
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5. Resultats 

En aquest capítol, es fa un resum de tots les resultat obtinguts amb el programa de 

càlcul PIVlab. Bàsicament de l’aplicació s’extreuen els camps de velocitat (camps 

vectorials) de cada video, amb els que es troba una velocitat mitja estimada, i uns 

perfils de velocitat que ja s’han anat veient al llarg del capítol anterior. El fet d’haver 

pogut realitzar dues campanyes experimentals en la que en una no s’ha utilitzat 

traçador i en l’altre sí, proporciona una comparativa força interessant del mètode 

estudiat. 

5.1. Calats 

En referència als calats no es necessària la utilització de l’aplicació del PIVlab , 

simplement s’ha utilitzat una anàlisis digital de les imatges. Els resultats dels calats dels 

cinc primers vídeos es veuen reflectits a la taula 15 del final del subcapitol 4.2.4  

Refinació dels valors fora de rang, on s’aprecia la consistència del mètode utilitzat per 

la obtenció d’uns valors molt similars entre ells, de l’ordre de 22,32 cm. 

Si es comparen els valors de calat obtinguts amb els de limnímetre mesurats in situ en 

el moment dels experiments, podem fer una comparativa i valoració del mètode. 

Taula 19. Taula de resultats. Calats 

Comporta al 36%                Q= 36,8 l/s 

 Calat amb 

Matlab (m) 

Calat limnímetre 

(m) 

Error absolut 

(m) 

Error relatiu 

(%) 

Video 1 0,2221 

0,2262 

0,0041 1,81 

Video 2 0,2234 0,0028 1,24 

Video 3 0,2230 0,0032 1,41 

Video 4 0,2236 0,0026 1,11 

Video 5 0,2239 0,0023 1,02 

Mitjana 0,2232  0,0030 1,32 

 

Dels resultats d’aquesta taula, es pot afirmar que el mètode emprat dóna una bona 

precisió, amb un error absolut mitjà de 3 mil·límetres i relatiu de 1,32%. Cal tenir en 
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compte que per a obtenir aquests resultats, no ha estat necessari l’ús de traçador a 

l’aigua. 

5.2. Velocitats 

A continuació es representa una taula amb els resultats de velocitat mitjana que el 

PIVlab ha extret amb l’eina ‘Parameters from area’  ‘Mean flow direction’, de cada 

video. 

Taula 20. Taula de resultats. Velocitats del PIVlab. 

*Cabal extret amb l’equació de l’aforador. 

Comparant la velocitat obtinguda amb el PIVlab amb el valor que s’extreu mitjançant 

l’equació de continuïtat, es pot validar els resultats, i veure si difereixen molt de 

l’expressió analítica.  

                                                                  Q = v · A                         (10) 

 
Cabal circulant * 

(l/s) 

|Velocitat horitzontal| 

(m/s) 

|Velocitat vertical| 

(m/s) 

Video 1 36,8 l/s 3,22 · 10-3 4,2 · 10-4 

Video 2 36,8 l/s 2,82 · 10-3 3,86 · 10-5 

Video 3 36,8 l/s 2,42 · 10-3 3,8 · 10-4 

Video 4 36,8 l/s 3,12 · 10-3 1,2· 10-4 

Video 5 36,8 l/s 3,24 · 10-3 3,9 · 10-4 

Video 6 40,4 l/s 2,33 · 10-2 4,76· 10-3 

Video 7 42,9 l/s 2,47 · 10-2 1,73 · 10-3 

Video 8 40,4 l/s 4,91 · 10-2 4,97 · 10-3 

Video 9 42,9 l/s 7,07 · 10-2 3,2 · 10-4 
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El valor de cabal ens ve donat per la mesura del limnímetre aigües amunt de l’aforador 

aplicant l’equació 3, i l’àrea mullada és coneguda multiplicant l’amplada del canal per 

la cota de calat. 

Mentre que dels cinc primers vídeos si que s’ha fet l’anàlisi del calat amb el qual 

trobem l’àrea de pas del fluid, amb els vídeos on s’ha emprat la poliamida, no s’ha 

realitzat aquest estudi; no obstant, s’agafen uns valors aproximats extrets de la relació 

entre la mesura del paper calibrador i la distància entre la superfície lliure i la solera 

del canal d’alguns dels fotogrames. Evidentment, aquest valors no són tant precisos 

com els dels cinc primers vídeos, on bàsicament el procediments que s’utilitza és el 

mateix, però de manera programada i on s’analitzen moltes més columnes de calat. De 

totes maneres, com a valor orientatiu per a fer una comparativa de resultats serà 

suficient. 

Per tant, les velocitat de referència són: 

Taula 21. Velocitats de referencia. Expressió analítica. 

Video Àrea (m2) Velocitat (m/s) 

1 0,1333 2,76 ·10-1 

2 0,1340 2,75 ·10-1 

3 0,1338 2,75 ·10-1 

4 0,1342 2,74 ·10-1 

5 0,1343 2,74 ·10-1 

6 0,1410 2,87 ·10-1 

7 0,1458 2,94 ·10-1 

8 0,1410 2,87 ·10-1 

9 0,1458 2,94 ·10-1 
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Si comparem les velocitats que s’obtenen amb la tècnica del PIV, envers les 

representades a la taula anterior, veiem que les del PIVlab, estan un ordre de 

magnitud subestimades en els vídeos on s’ha utilitzat la poliamida, mentre que en els 

que no s’ha fet us de traçador, estan 2 ordres de magnitud per sota, cosa que 

corrobora la necessitat de l’ús d’algun tipus de traçador. 

D’altra banda, com ja s’ha dit al capítol 4.3 Obtenció de velocitats, l’anàlisi s’ha fet amb 

la mateixa configuració de filtres utilitzada per Cortijo (2015) i posteriorment per Prats 

(2016); per tant, es creu convenient realitza l’anàlisi d’un dels vídeos amb una nova 

configuració de filtres en el pre-procès del PIVlab. L’objectiu és intentar millorar encara 

més els resultats. 

5.2.1. Nova configuració en el pre procés 

El video que s’utilitza és l’últim gravat amb la càmera del mòbil (Samsung Galaxy S4), ja 

que té els valors de major magnitud i per tant més propers als extrets analíticament. 

Després de vàries proves, es troba una configuració que millora els resultats anteriors. 

Aquesta nova configuració de filtres en el pre procés, es tracta de l’aplicació del CLAHE 

(Contrast limited adaptive histogram equalization), amb una Window size de 20, i a la 

vegada s’aplica Intensity capping. Amb aquests dues millores s’optimitzen les regions 

amb baixes i altes exposicions, i es redueixen les possibilitats d’obtenir vectors erronis 

degut a il·luminació no uniforme o partícules que contribueixen exageradament en la 

correlació degut a una desproporcionada reflexió de llum. I es que segons Shavit et al. 

(2007), s’incrementa la probabilitat d’obtenir vectors vàlids en un 4,7% ± 3,2% i en un 

5,2% 2,5% respectivament per a cada un dels filtres. 

Apart d’aquestes millores de les imatges per al procés de correlació, es modifica una 

mica les opcions PIV, encarregades de trobar la ubicació del pic d'intensitat de la 

matriu de correlació. Es segueix utilitzant el mètode DFT (Discrete Fourier 

Transformation) amb deformació (utilitzant FFT), però s’augmenta el nombre de 

passes de 2 a 3, i s’utilitza, en comptes de l’algoritme lineal, l’spline per a la 

interpolació de la informació en la finestra de deformació. Amb això, s’intenta millorar 

la precisió en l’obtenció de vectors.   
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Amb aquesta nova configuració aplicada al video numero 9 (càmera del mòbil a 30 

fps), s’observa com no es necessària cap fase de post procés, ja que es representa un 

camp de vectors molt uniforme. 

 

Figura 67. Vectors del video 9 amb la nova configuració i el seu gràfic de dispersió 

El núvol de dispersió dels valors de velocitat, va de valors de zero fins a valors positius 

d’entorn els 0.20 - 0.25 m/s en major quantitat, com cal esperar, i s’aprecia molt be la 

predominança del sentit del flux. 

Del PIVlab es pot extreure representacions com les següents, on es mostra la direcció 

del flux amb la magnitud i l’angle, i les línies de corrent. 

Pel que respecta a perfil de velocitat, per a aquesta nova configuració es veu el 

següent: 

Figura 68. Representació de la direcció i magnitud del flux i les línies de corrent del PIVlab. Video 9. 
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Figura 69. Perfil de velocitats del video 9 amb la nova configuració 

Amb tot això, s’obté com a velocitat mitjana horitzontal el valor de 0,158 m/s, que 

comparat amb el mètode on només s’aplicava el filtre de soroll, s’aconsegueix un 

augment del doble de magnitud. 

Taula 22. Comparativa de la variació de la velocitat amb diferents pre-processos del PIVlab.  

Filtres del pre-

procés utilitzats 

Velocitats 

PIVlab (m/s) 

Velocitat teòrica 

(m/s) 

Error absolut 

(m/s) 

Error relatiu 

(%) 

Denoise Filter 7,07 · 10-2 

2,94 ·10-1 

0,223 75,85% 

CLAHE + I. capping 1,58 ·10-1 0,136 46,23% 
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6. Conclusions 

Aquestes conclusions estan lligades a un seguit de recomanacions que es van proposar 

per a la metodologia dels experiments: 

- S’han superposat cinc làsers per tenir més intensitat de llum i 

facilitar la detecció de les partícules. 

 

- A més, es realitzen les gravacions al laboratori amb el mínim de llum 

ambient possible, per maximitzar la intensitat de la llum làser. 

 

- S’ha realitzat l’experiment amb l’ús d’un traçador per tenir major 

numero de partícules amb les que fer correlació. 

 

- Es realitzen gravacions amb diferents tipus de càmera, que tenen 

diferents velocitats d’enregistrament. 

 

- Es mesuren les distancies entre els objectius de les càmeres i el 

paper calibrador, per poder tenir en compte l’efecte de la 

perspectiva entre els plans làsers i les distàncies de referència. 

Aquestes millores esmentades eren propostes de Prats (2016). Totes elles es centren 

en el material utilitzat i la optimització de les condicions ambientals per obtenir una 

millor qualitat de les imatges, i en general ha sigut així. 

6.1. Resultats de calats 

Amb tot això, els resultats obtinguts en aquest treball indiquen que la utilització de 

mètodes digitals no intrusius per a l’anàlisi de calats proporcionen uns resultats molt 

fiables. L’ús d’elements de baix cost (càmera digital convencional i làser de baixa 

potència) no representa un problema per a l’obtenció d’aquets paràmetre. Per això, si 

es comparen els resultat de calat mitjà obtinguts amb l’anàlisi de les imatges, i els 

valors dels limnímetres, es veu un error absolut de l’ordre de 3 mil·límetres, i un error 

relatiu inferior a 1,4%. 
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Per a obtenir aquests bons resultats, s’ha fet front al problema de la transformació de 

píxels a metres deguda a la perspectiva. Únicament amb la mesura de la distància focal 

entre càmera i paret del canal que proposava Prats (2016) no es millora la precisió dels 

resultat, ja que el comportament de la llum làser en l’aigua no estava ben suposat. Es 

troba en aquest treball que el problema el genera l’abatiment dels plans làsers, que 

distorsiona qualsevol mena de relació píxel/centímetre, i es proposa una solució fàcil i 

intuïtiva que proporciona aquests resultats tant favorables. 

Amb l’ús de mètodes digitals per a l’obtenció de calats, s’obté un resultat de la 

interpolació de molts punts i no d’un únic com és en el cas del limnímetre. A més, amb 

les imatges es pot fer un estudi de calat a diverses seccions d’interès amb un mínim 

esforç i veure una evolució temporal molt més detallada. 

6.2. Resultats de velocitats 

En referència als valors de velocitat obtinguts amb l’ús d’elements de baix cost, es 

conclou que s’ha millorat la qualitat dels resultats respecte a investigacions anteriors. 

Això s’atribueix en part a les millores que s’han implementat, tant en el procediment 

com en el material emprat que s’ha indicat a l’inici d’aquest capítol. 

Gràcies a que s’han realitzat gravacions amb traçador i sense, es pot veure l’efecte, no 

pas menyspreable, que té en els resultats. No es d’estranyar, ja que el PIVlab es basa 

en els desplaçaments de dites partícules; mentre que ens els primers vídeos on no 

s’utilitza cap sembrat, s’obtenen velocitats de 3·10-3 m/s, en la resta dels vídeos, 

s’arriba a obtenir de mitja una velocitat de 4,2 ·10-2 m/s. A més, tal i com es veu en els 

gràfics que genera el PIVlab, la dispersió del núvol de magnituds dels vectors sense la 

poliamida, esta centrat en el zero, mentre que un cop aplicat el traçador, ja es veu un 

comportament diferent, amb valors més positius, tal i com s’ha anat dient al llarg del 

treball. 

Això demostra que no es vàlid el mètode en aigua sense sembrar que estigui força 

neta, caldria veure si en aigües que continguin bastantes partícules en suspensió, com 

podria ser aigües de rebuig, s’obtenen uns resultats clars. 
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A més, al final d’aquest treball, es proposa una configuració de pre-procés i d’anàlisis 

una mica diferent a la emprada en els treballs d’en Cortijo (2015) i d’en Prats (2016), ja 

que totes les propostes es centraven en la millora de les condicions per obtenir les 

imatges, i cap en el mètode analític. 

Es diferencien doncs, els resultats on s’ha utilitzat la configuració amb únicament un 

filtre de soroll i amb un algoritme de càlcul de la matriu de correlació utilitzant FFT 

amb dues passes. Amb aquesta configuració s’obtenen uns resultats de velocitat de 

l’ordre de 4,2 centímetres per segon. 

Amb la nova configuració del PIVlab s’augmenta el doble el resultat obtingut en el 

video amb la velocitat més propera al valor de velocitat extret analíticament. Aquesta 

configuració ja comentada en el apartat 5.2 Nova configuració en el pre procés, es 

resumeix en : 

 Filtre CLAHE amb 20 pxl 

 Filtre Intensity Capping 

 Mètode DFT (Discrete Fourier Transformation) amb deformació (utilitzant FFT) 

en tres passes: 

- Pass 1: àrea d’interrogació de 100 pxl i un desplaçament de 25 pxl  

- Pass 2: àrea d’interrogació de 50 pxl i un desplaçament 25 pxl 

- Pass 3: àrea d’interrogació de 25 pxl i un desplaçament 12 pxl 

 Algoritme spline per a la interpolació de la informació en la finestra de 

deformació. 

Amb això, s’obté una velocitat de 16 centímetres per segon, i per tant es corrobora 

que l’elecció dels ajustaments del PIVlab és fonamental per a obtenir uns resultats el 

màxim fidels a la realitat. S’arriba a la conclusió de que el resultats són molt sensibles a 

les diferents configuracions, i per obtenir un bon calibratge s’ha de conèixer bé el 

programa. 

Finalment, es considera que, malgrat que el PIVlab subestima la magnitud dels valors 

de velocitat i encara disten una mica dels teòrics, s’ha millorat la tècnica i  es demostra 

potencial per, amb alguns ajustos, aproximar-se encara més a resultats reals. 
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6.3. Experiències i tasques pendents 

Durant la realització d’aquest treball, a mesura que s’obtenien resultats cada cop més 

ferms, i de magnituds més en el rang del que s’esperava, anaven sorgint idees per 

aplicar aquesta tècnica PIV amb elements de baix cost. Malauradament, no s’han 

pogut realitzar en aquest treball, però es vol deixar constància de possibles 

implicacions futures en aquesta investigació. 

A part d’intentar refinar més el procés analític del PIVlab, o utilitzar alguna càmera 

digital amb característiques de filmació més potents que doni imatges més nítides, es 

pot començar a aplicar el mètode, per exemple, per trobar coeficients de fricció amb 

diferents materials a la solera del canal. Es podria també analitzar l’efecte de la 

viscositat turbulenta en la creació de vorticitat, o per exemple estudiar la resistència 

del flux per vegetació. 

Totes aquestes propostes estan enfocades en l’estudi del flux en canals i rius ja que és 

on més es pot treure partit d’aquesta tècnica. 
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ANNEX I – Scripts de MatLab 

Descompondre el video en els seus fotogrames: 

%Llegeix el video1 en format .avi i el descompon en els seus 

fotogrames 

  
vid1=mmreader('video1.avi') %video dins del ‘path’ del Matlab 

 
numFrames = vid1.NumberOfFrames; 

  
    for k=1:numFrames 

 
        fr1=read(vid1,k); 

       

name_write_rgb=['C:\Users\EMARTELES\TFG\2016_02_03\Frames\video1

\framev1' num2str(k,'%05u') '.jpg']; 

 
        imwrite(fr1,name_write_rgb, 'jpg'); 

 
    end 

    

 
Transformació de les imatges a escala de grisos: 
 
%Llegim les imatges una a una i les tranformem, seguidament les 

escribim a una carpeta que anomenem GrayScale dins de cada carpeta de 
frames de cada video 

  
%VIDEO 1 
RGB_dir = 'C:\Users\EMARTELES\TFG\2016_02_03\Frames\video1\'; 
GS_dir ='C:\Users\EMARTELES\TFG\2016_02_03\Frames\video1\GrayScale1\'; 

  
files = dir([RGB_dir '*.jpg']); 

  
for file=files' 

 
    RGB=imread([RGB_dir file.name]); 
    I=rgb2gray(RGB); 
    name_write_I = [GS_dir 'GS' file.name]; 
    imwrite(I, name_write_I,'jpg') 

     
end 
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Representació de la luminescència: 
 

% Es mesura la luminescència d'una columna aleatòria dintre del domini 

dels frames 200 de cada un dels cinc primers vídeos 
 

y = linspace(1,1088,1088); 
Y=y'; 

  
A=imread('GSframev100200.jpg'); 
columna_A = A(:,700+round(rand(1)*500)); 

  
B=imread('GSframev200200.jpg'); 
columna_B = B(:,700+round(rand(1)*500)); 

  
C=imread('GSframev300200.jpg'); 
columna_C = C(:,700+round(rand(1)*500)); 

  
D=imread('GSframev400200.jpg'); 
columna_D = D(:,700+round(rand(1)*500)); 

  
E=imread('GSframev500200.jpg'); 
columna_E = E(:,700+round(rand(1)*500)); 

  

  
col_header={'columna', 'imatge_video 1', 'imatge_video 2', 

'imatge_video 3', 'imatge_video 4', 'imatge_video 5'}; 
xlswrite('C:\Users\EMARTELES\TFG\Calats\Luminiscència.xls',col_header,

'Hoja1','A1') 
xlswrite('C:\Users\EMARTELES\TFG\Calats\Luminiscència.xls',[Y, 

columna_A, columna_B, columna_C, columna_D, columna_E],'Hoja1','A2') 
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Càlcul del calat sense refinar: 

pixel_centimetre = 39.786; %relació píxel/centímetre a la paret del 

canal 

  
%delimito la regió d'estudi entre les columnes 700 i 1200 que és on es 
concentra la major intensitat de llum, amb la superposició dels 

làsers. 
col_inici= 700; 
col_final=1200; 
num_columnes=5; %numero de columnes en les que es calcula el calat 
calat = zeros (1,num_columnes);  
res1 = []; 

 
%CALCULS CALAT VIDEO 1 
GS_dir = 

'C:\Users\EMARTELES\TFG\2016_02_03\Frames\video1\GrayScale1\Fotogrames

AnalisiCalat1\'; 
files = dir([GS_dir '*jpg']); 

  
for file=files' 
gray_frame=imread([GS_dir file.name]); 
    j=1; 
    for x = linspace(col_inici, col_final, num_columnes); 
        col=floor(x); 
        columna_imatge=gray_frame(:,col); 
        [X,I]=max(columna_imatge); 
        c=columna_imatge(1:(I-200)); 
        [X1,I1] = max(c); 
        calat1(j)=(1088-I1); %límit inferior de la solera del canal 

        
        j=j+1;  
    end 
 

    res1=[res1;calat1]; 

     
end 

  
res1=res1./pixel_centimetre;    
 

xlswrite('C:\Users\EMARTELES\TFG\Calats\superficie_lliure_video1.xls',

res1) 
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Càlcul del calat final: 

 

pixel_centimetre = 39.786; lim1 = 796; lim2=836; %màxim de 20cm en 

píxels, corresponents a 2 desviacions estàndard aproximadament. 

  
%mitjanes en píxels extretes de la segona iteració 
mean1 = 876.49;  
mean2 = 887.63; 
mean3 = 886.83; 
mean4 = 888.82; 
mean5 = 890.41; 

  
%delimito la regió d'estudi entre les columnes 700 i 1200 que és on es 
%concentra la major intensitat de llum, amb la superposició dels 

làsers. 
col_inici= 400; col_final=1600; num_columnes=7; %numero de columnes en 

les que es calcula el calat 

  
calat = zeros (1,num_columnes);  
res1 = []; res2 = []; res3 = []; res4 = []; res5 = []; 

  

  
%CALCULS CALAT VIDEO 1 
GS_dir='C:\Users\EMARTELES\TFG\2016_02_03\Frames\video1\GrayScale1\Fot

ogramesAnalisiCalat1\'; 

files = dir([GS_dir '*jpg']); 
sheet=1; 

  
for file=files' 
gray_frame=imread([GS_dir file.name]); 
    j=1; 
    for x = linspace(col_inici, col_final, num_columnes); 
        col=floor(x); 
        columna_imatge=gray_frame(:,col); 
        [X,I]=max(columna_imatge); 
        c=columna_imatge(1:(I-200)); 
        [X1,I1] = max(c); 
        Y =(1088-I1); 

        
       if Y < lim1 
       calat1(j)= mean1; 
       else 
       calat1(j)=Y; 
       end 

   
        j=j+1;  
    end 
    res1=[res1;calat1]; 

     
end 

  
res1=res1./pixel_centimetre;    

  
xlswrite('C:\Users\EMARTELES\TFG\Calats\FREE_SURFACE_DEPHT.xls',res1, 

sheet) 

 

  


