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10. Annexos 

10.1. Paràmetres d’ajust gaussià 

Paràmetres de l’ajust a una gaussiana simètrica dels píxels blancs 

 

Enfocament ! !! !! ! !! !! 

-3 0,2794 1,1124 0,7106 0,7664 0,0153 0,9391 

-2 0,4772 0,8493 0,5593 0,6705 0,0221 0,9743 

-1 0,5845 0,6348 0,7302 0,9161 0,0245 0,9725 

0 0,5851 0,4996 0,7748 0,7337 0,0218 0,9612 

1 0,3538 0,7025 0,9047 0,7271 0,0093 0,9579 

 

Paràmetres de l’ajust a una gaussiana simètrica dels píxels blaus 

Enfocament ! !! !! ! !! !! 

-3 0,3172 0,9805 0,6978 0,8568 0,0465 0,9724 

-2 0,4857 0,8374 0,5953 0,8242 0,0488 0,9645 

-1 0,7572 0,4956 0,5490 0,7052 0,0510 0,9695 

0 0,6203 0,5096 0,6544 0,7129 0,0435 0,9469 

1 0,3155 0,7434 0,8323 0,8155 0,0367 0,9271 
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Paràmetres de l’ajust a una gaussiana asimètrica dels píxels blancs 

Enfoc. ! ! !! !! !! !! !! !! 

-3 0,2421 0,8994 0,0440 1,0841 -0,3140 0,7355 0,0298 0,9680 

-2 0,4425 0,7475 -0,0558 0,8710 -0,1616 0,5905 0,0269 0,9813 

-1 0,5587 0,9691 -0,1180 0,6403 -0,1723 0,7454 0,0307 0,9828 

0 0,5267 0,8119 -0,0318 0,5018 -0,2960 0,8556 0,0323 0,9767 

1 0,3009 0,8775 -0,1198 0,6886 -0,2312 0,9599 0,0283 0,9683 

 

Paràmetres de l’ajust a una gaussiana asimètrica dels píxels blaus 

Enfoc. ! ! !! !! !! !! !! !! 

-3 0,3155 0,8628 -0,0107 1,0085 -0,1769 0,7301 0,0411 0,9812 

-2 0,4613 0,8819 -0,0214 0,8459 -0,2162 0,6198 0,0523 0,9773 

-1 0,6896 0,7855 0,0255 0,4986 -0,3066 0,5851 0,0639 0,9754 

0 0,5363 0,8368 -0,0968 0,5276 -0,3424 0,7389 0,0559 0,9726 

1 0,2602 1,0109 -0,0792 0,7357 -0,3588 0,9506 0,0520 0,9494 
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10.2. Tractament de les dades 

En aquest estudi s’ha treballat amb un volum molt important de dades i una part substancial 
ha estat el com tractar-les. Per fer-ho s’han hagut de dissenyar un seguit de programes que 
permetessin fer de pont entre diferents entorns de treball. Bàsicament s’han utilitzat tres 
eines: fulls de càlcul per guardar informació, fer càlculs senzills i realitzar algun gràfic; 
l’entorn de computació numèrica MATLAB on s’han fet tots els càlculs, ajustos i generació 
de matrius, i el software de simulació d’elements finits ANSYS Mechanical APDL. 

El repte més gran ha estat el de transferir els graus de conversió (a l’entorn de computació) 
al model d’elements finits (al programari de simulació). Per tal d’automatitzar aquesta tasca 
s’ha creat un programa que realitza tots els càlculs necessaris i proporciona una macro 
executable amb ANSYS que realitza les següents operacions: crea la geometria, malla els 
sòlids, crea els materials i en defineix el comportament i assigna el material que li correspon 
a cada element. Per acabar també s’han dissenyat un seguit de macros que permeten 
automatitzar l’aplicació de deformacions i càlcul de reaccions o extracció de corbes de 
tensió-deformació. 

Aquest annex pretén ser un manual d’utilització d’aquests programes, scripts i macros per tal 
que en un futur altres persones les puguin fer servir. 
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ansys_macro_3d_modif(matriu, separacioxy, separacioz), 

ansys_macro_3d_modif_BL(matriu, separacioxy, separacioz) i  

ansys_macro_3d_modif_RO(matriu, separacioxy, separacioz) 

Descripció: 

Creen un executable d’ANSYS per tal de transportar el model. La primera funció utilitza un 
model de material lineal, la segona un de bilineal i la tercera el model Ramberg-Osgood. 

Entrades: 
• Matriu: matriu amb els graus de conversió dels nodes del model 
• Separacioxy: separació entre dos nodes consecutius del model en la direcció x i y 
• Separacioz: separació entre dos nodes consecutius del model en la direcció z 

Sortides: 
• Executable d’ANSYS anomenat macro.mac 

 

Funcions: 

• inicialitza_fitxer(nom_fitxer), tanca_fitxer() i escriu(string) 
o Funcions secundàries per tal de crear el document executable 

• crea_cub(x, y, z) 
o Crea un cub de dimensions x, y i z 

• malla(z, midaxy, midaz) 
o Malla el cub amb una mida d’element midaxy per les direccions x i y i midaz 

per la direcció z; z és l’alçada total del cub abans creat 
• [Gs] = taula_conv(min, max, steps) 

o Crea tots els materials del model, en concret crea tants materials com el valor 
de steps amb una divisió lineal entre min i max; retorna un vector amb els 
graus de conversió que equivalen a cadascun d’aquests materials. En el cas 
del model bilineal i el de Ramberg Osgood, és dins d’aquesta funció on es 
dona valor a les constants que defineixen el comportament del material. 

• [E, P] = grau_a_EP(grau) 
o A partir d’un vector grau amb els diferents graus de conversió retorna dos 

vectors amb el mòdul de Young i el coeficient de Poisson que pertoquen a 
cada valor de grau de conversió. 

• relaciona_propietats(matriu, separacioxy, separacioz, Gs) 
o Assigna a cada element del model el material més proper al grau de 

conversió de la mitjana dels seus vuit nodes 
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Script pixel_fit.m 

Descripció: 

A partir de la matriu FI amb els graus de conversió de molts píxels i moltes capes agafa un 
sol píxel de l’última capa, interpola els valors per obtenir una malla més fina i repeteix el 
píxel i les capes el nombre de vegades necessari; al final de l’script es crida a una de les 
funcions ansys_macro per tal de generar l’executable que conté el model amb la matriu 
generada.  

Utilització: 

1. Cal tenir la matriu FI de conversions resultant de l’acumulació de dosis i capes al 
workspace 

2. S’introdueixen el nombre de píxels i capes que es volen modelar (sota %mides: 
pixelsx, pixelsy i capesz) 

3. Es defineixen les antigues i les noves divisions en les direccions x, y i z (divixy, 
diviz, ndivixy i ndiviz) 

4. Es defineix el centre del píxel model (cx i cy, el centre del píxel el trobem fent un 
mesh d’alguna de les divisions de capa de la matriu FI) 

5. Es modifica, si és que s’hi vol introduir algun canvi (per exemple models simplificats 
amb només dos materials),  la matriu resultant a l’últim apartat de l’script 

6. S’indica quina de les tres funcions ansys_macro es vol utilitzar segons el tipus de 
material que es vulgui modelar canviant el nom de la funció de l’última línia de codi 

7. S’executa l’script que ja crida a la funció ansys_macro i crea el fitxer executable 
macro.mac 
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Macros d’ansys 

carx, cary i carz: apliquen una compressió amb valor de “delt” (cal que la variable “delt” 
s’hagi creat amb anterioritat) al llarg de l’eix x, y o z i impedeixen els moviments de sòlid 
rígid. 

reac: calculen les reaccions de les tres direccions principals del model, fan el càlcul del 
mòdul de Young que només té sentit per la direcció de compressió. El càlcul es realitza amb 
les reaccions de tot el model (a diferència de les funcions reacp_2). 

des: calculen els desplaçaments de  les cares exteriors del model. 

pois: calcula els coeficients de poisson a partir dels desplaçaments calculats amb des. 
Només tindran sentit aquells poissons que es poden calcular amb la càrrega aplicada (si 
estem carregant en x, podrem conèixer !!" ! !!") 

es: fa tres compressions en les tres direccions principals del model i en calcula els mòduls 
de Young i els coeficients de Poisson. 

reacpx2, reacpy2 i reacpz2: busquen les reaccions del píxel central de la cara on s’aplica la 
compressió i retornen el mòdul de Young calculat. Està programat per ser utilitzat amb un 
model de 3 · 3 píxels amb 3 capes i un mallat de 10 · 10 · 10 elements per píxel i capa. 

es3: semblant a es però ara utilitzant les funcions reacp_2 per tal de tenir en compte només 
el píxel central. En aquest cas no es calculen els coeficients de Poisson. 

estepsx, estepsy i estepsz: fan una càrrega en 10 passos i retornen la tensió del píxel 
central (calculat amb les funcions reacp_2) de cadascun dels 10 passos de càrrega. Útil per 
fer diagrames de tensió-deformació. 
 


