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Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

Objecte 
La realització d’aquest estudi, de caire científic, es basa en l’anàlisi del crani d'un cocodril del Nil 

(Crocodylus Niloticus), més concretament en l’estudi dels mecanismes biomecànics 

d’alimentació, mitjançant tècniques de reconstrucció d'enginyeria inversa i mètodes 

computacionals de simulació. 

Objectiu de la memòria 
L’objectiu d’aquesta memòria és doncs, el de donar crèdit del treball que s’ha dut a terme en la 

realització d’aquest Treball Final de Grau. 
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Antecedents 
Les tècniques d’anàlisi per elements finits (FEA), consisteixen en la simulació d’esforços de 

qualsevol tipus així com deformacions sobre una estructura donada que es troba, també, 

computeritzada. Tot i què aquestes tècniques es van començar a fer servir als sectors enginyer 

i ortopèdic fa més de 30 anys, només els darrers anys s’han començat a usar al camp zoològic i 

paleontològic, amb l’objectiu fonamental de respondre qüestions morfològiques i evolutives 

(Rayfield, 2007). 

En primera instància, dins dels camps de la zoologia i la paleontologia, aquestes tècniques han 

estat aplicades al estudi del comportament mecànic (incorporant informació detallada de la 

arquitectura muscular, definició acurada de propietats materials, ...), dels mamífers (Porro et al., 

2011), cosa que propicià que l’anàlisi d’altres espècies animals es deixes de banda, com per 

exemple els arcosaures. 

A més a més, del fet que l’origen d’aquestes tècniques es va donar en un entorn llunyà al 

paleontològic i què aquestes es van centrar en l’estudi dels mamífers, tal i com acabem 

d’exposar, també podem trobem altres motius que han afectat la introducció d’aquestes 

tècniques en l’estudi dels arcosaures, com pot ser la dificultat que presentava la visualització de 

teixits tous, la complexitat de la geometria a estudiar o el cost computacional de les tècniques 

d’anàlisi per elements finits. Les noves tecnologies i tècniques que s’han vingut desenvolupant, 

tant pel que fa a la visualització de teixits tous (tomografia computada), com per l’increment de 

la capacitat de càlcul dels ordinadors actuals, i la reducció del cost associat, han permès analitzar 

i conèixer, d’una manera que fins ara no havia estat possible, aquestes estructures toves 

(Holliday et al., 2013), així com facilitar, de manera molt significativa, el seu anàlisi per mètodes 

computacionals. 

Actualment,  ja existeixen estudis més detallats de les estructures òssies i musculars en 

arcosaures (Holliday et al., 2013). En qualsevol cas, una gran part d’estudis que s’han pogut 

revisar han estat realitzats sobre l’al·ligàtor americà i cap referit al cocodril del Nil.  
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Justificació 
Els mètodes d’anàlisi per elements finits són, actualment, una eina mot usada en el món de la 

enginyeria i cada vegada més en altres àmbits, donada la gran capacitat que presenten per a 

simular entorns estàtics, dinàmic i de naturalesa diversa. La realització d’aquest TFG ens 

permetrà endinsar-nos en aquesta eina de treball, que pot resultar tant útil el dia de demà. 

El cocodril del Nil és, se’ns dubte, un dels depredadors més grans, poderosos i mortífers a 

l’Àfrica. És de fet, un dels agents més rellevants en una de les migracions més importants que es 

donen arreu del món; Les migracions de nyus des del Serengueti a Tanzània, a través del riu 

Mara, fins al Parc Natural i Nacional de Massai Mara, a Kenia. És justament aquest riu, i també 

altres embassaments d’aigua més petits, on els cocodrils del Nil viuen, i des d’on donen caça a 

les seves víctimes les quals necessiten aquesta aigua per viure, a la vegada que es veuen obligats 

a travessar el riu Mara, per a completar la seva travessia migratòria. Veure’ls en acció metres 

milers de nyus creuen el riu Mara, és un espectacle de supervivència cru, i una demostració dels 

pocs rivals, per no dir cap, que aquests animals tenen al seu medi. Les seves grans aptituds 

físiques es troben complementades per una gran intel·ligència, una visió molt aguda, una gran 

capacitat de reacció i una habilitat notable per camuflar-se en fangals quan els nivells d’aigua, 

en les èpoques més seques, escasseja. Així mateix, el seu mètode d’alimentació és visualment 

impactant; degut a que la seva mandíbula superior és rígida, no són capaços de mastegar i per 

poder especejar les seves preses, han desenvolupat un impressionant sistema consistent en 

rotar sobre el seu propi cos per tal de poder arrencar els trossos de carn. De la mateixa manera, 

també són capaços de col·laborar entre dos espècimens per tal d’esquinçar els trossos més grans 

de carn. Val a dir que s’ho mengen tot, fins i tot els ossos, i que de nit surten a terra ferma de 

caça. Podem apreciar doncs, que el cocodril del Nil és un element clau en la cadena alimentaria 

de la vida animal salvatge a l’Àfrica. 

 

 

Il·lustració 1. Cocodril del Nil al Sol a la bora d’un riu. Font. http://saragarcnav.blogspot.com.es/ 
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A més a més de centrar els nostres esforços en l’anàlisi d’aquesta espècie, per la seva actual 

importància en l’ecosistema africà i les habilitats tècniques que s’adquiriran en la realització 

d’aquest estudi, també crida l’atenció el fet que pràcticament no hagi estat analitzat mitjançant 

les tècniques que aquest estudi es proposa i per tant, l’objectiu és també, el de incrementar la 

informació referida al Cocodril del Nil. 

És per això que ens centrem en l’estudi biomecànic computacional del crani d’un cocodril del Nil 

durant els mecanismes d’alimentació. 

Un dels principals avantatges que presenta aquest TFG (Treball Final de Grau ), és que es realitza 

en col·laboració amb l’Institut Català de Paleontologia, on es disposarà d’un cotutor que donarà 

suport en la part més paleontològica del treball i permetrà a la vegada analitzar un crani real. 

Així mateix, la limitació més important que presenta aquest estudi és el propi volum de treball 

associat al TFG i què limitarà l’extensió d’aquest. En finalitzar el treball, ens agradaria presentar 

possibles continuacions per a futurs estudiants. 
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Abast 
En la següent taula desenvolupem les principals tasques i activitats, així com els documents que 

seran necessaris desenvolupar per tal de dur a bon port el desenvolupament d’aquest TFG. Així 

mateix, el treball quedarà acotat a les activitats que es descriuran a continuació: 

 
 
 

Tasques 

 Cercar d’informació. 

 Digitalitzar crani del cocodril del Nil. 

 Aprendre Avizo i Geomagic. 

 Tractar el fitxer generat al TAC. 

 Aprendre ANSYS. 

 Analitzar estàticament el crani. 

 Analitzar dinàmicament el crani. 

 Redactar documents. 

Documents  MEMÒRIA 

 PRESSUPOST 
Taula 1. Anàlisi de les tasques i documents necessaris en l’elaboració d’aquest projecte. Font: Pròpia. 

Així doncs, el treball queda acotat a les activitats que acabem d’esmentar: Un procés inicial de 

familiarització amb la temàtica tractada (Tant el coneixement de l’espècie: comportament, 

habitat, cerca d’estudis realitzats... Com la part de l’anàlisi computacional), el procés de 

digitalització del crani, l’aprenentatge dels programes ANSYS, Avizo i Geomagic (que esdevé una 

part important del treball a desenvolupar), i l’anàlisi tant estàtic com dinàmic, del sistema 

d’alimentació del animal en qüestió, així com el redactat dels documents de la memòria i el 

pressupost. 

Caldria comentar que finalment, i a diferencia del que s’indicava al Project Charter d’aquest 

treball, el document annexos no ha estat necessari donat que totes les explicacions que es 

requerien per a la bona entesa del treball dut a terme, s’han pogut realitzar en el mateix 

document de la memòria. 
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Requisits mínims 
Aquest estudi presenta uns requeriments mínims de diversa naturalesa que analitzem a 

continuació: 

Requisits tècnics 

 Al ser un estudi de caire científic, més que no pas el desenvolupament d’un component 
tecnològic, el requisit imprescindible per tal de dur a bon terme un treball d’aquesta 
naturalesa se centrarà en seguir un mètode d’anàlisi e interpretació dels resultats clar, 
concís i definit que ens permeti arribar a unes determinades conclusions tot tenint en 
compte les pautes seguides. 
 

 Requerirem de la consulta de tot un seguit d’articles, projectes d’investigació i tesines 
relacionades amb la temàtica del projecte per tal de familiaritzar-nos amb el tema, el 
mètode científic seguit, i poder aprofitar els resultats obtinguts en ells. 
 

 Cal esmentar el requeriments de programari d’aquest estudi: ANSYS, Avizo i Geomagic, 
fonamentalment. 
 

 També cal esmentar que el model del crani que es farà servir per a realitzar el treball 
serà proporcionat pel codirector del projecte i membre del ICP (Institut Català de 
Paleontologia). 
 

 Donada la poca informació de la què es disposa actualment sobre els mecanismes 
d’alimentació del cocodril del Nil, cal dir que haurem de realitzar simplificacions o 
suposicions d’altres espècies de la mateixa família animal, per tal de poder dur a bon 
port l’estudi. 
 

 La realització d’errors en un treball d’aquestes característiques s’ha de tenir present, 
donat que no deixem de extrapolar la realitat a simulacions virtual. Ergo, en gairebé 
totes les fases de l’estudi (reconstrucció, adaptació i anàlisi per elements finits), 
realitzarem  errors i aproximacions. Cal dir doncs, que haurem de tenir molt present què 
estem simplificant, quan ho fem, i quines conseqüències associades té, amb l’objectiu 
de minimitzar els efectes. 

Requisits econòmiques 
 

 La realització d’aquest TFG inclourà l’elaboració d’un pressupost que ens permetrà 
estimar el cost que podria suposar encarregar un estudi d’aquestes característiques. En 
aquest document tractarem d’estimar de manera raonada, els principals costos que 
podria comportar. 

 
Requisits legals 
 

 Tot i què la normativa legal, en un estudi d’aquets tipus, no acaba d’escaure-hi. Si que 
es podria consultar l’existència de directrius o guies relacionada amb l’anàlisi de 
resultats, realització de proves d’esforç, simulacions... 
 

 La intenció inicial és la de permetre la publicació i accessibilitat d’aquest TFG mitjançant 
llicències de Creative Commons. 
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Introducció i base teòrica 
En aquest primer apartat de la memòria ens centrarem en exposar conceptes generals, de caire 

teòric, que són fonamentals per tal d’entendre la base sobre la qual es desenvolupa aquest TFG. 

Els principals punts que comentarem en aquesta introducció són: 

 Escaneig i procés de digitalització. 

 La enginyeria inversa. 

 Els mètodes d’elements finits. 

Podríem remarcar que el programari que serà utilitzat en aquest TFG per tal de dur a terme les 

diverses fases del mateix seran: 

 Avizo 

 Geomagic 

 ANSYS 

Aquets tres programes ens permetran analitzar el model i fer-ne l’estudi pertinent. 

 

 

Il·lustració 2: Logos dels principals i més importants programes utilitzats. Font: Pròpia. 
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La enginyeria inversa 
Es diu que la enginyeria inversa és aquell procés centrat en descobrir el principi de funcionament 
d’un determinat aparell, objecte o sistema mitjançant l’anàlisi dels seus components, 
estructures o funcionalitats. La enginyeria inversa s’anomena d’aquesta manera perquè 
justament el que fa és invertir el procés tradicional de la enginyeria, que consisteix en fer ús del 
coneixement científic i tecnològic, per tal de crear artefactes que siguin capaços de dur a terme 
l’objectiu pel qual han estat creats. En la enginyeria inversa succeeix doncs, justament el 
contrari. 
 
Els orígens de la enginyeria inversa es troben en l’anàlisi dels avanços tecnològics informàtics de 
hardware, tant en aplicacions comercials com militars. Tot i que una de les seves aplicacions, i 
poder la original, pot ser la de copiar, actualment el concepte ha adquirit una dimensió molt 
major, de tal manera que actualment per enginyeria inversa no s’entén el fet de copiar o canviar 
algun aspecte concret d’algun artefacte existent sinó, es generalitza a un anàlisi amb l’objectiu 
de deduir característiques concretes tenint, o no, coneixement addicional de allò que està sent 
analitzat. 
 
En determinats casos l’objectiu de l’aplicació de les tècniques de l’enginyeria inversa pot tenir 
una voluntat d’actualització dels sistemes legals. Fins i tot, si el que s’està analitzant és un 
producte d’una companyia competidora, l’objectiu de la aplicació de la enginyeria inversa no té 
perquè ser realitzar una còpia, sinó que pot ser el de voler realitzar un anàlisi de mercat. Com 
es pot suposar la enginyeria inversa genera controvèrsia , sobre tot en el sector industrial, i casos 
concrets han estat portats als tribunals de tot el món durant els darrers 20 anys. 
 
Tot i tenir un origen industrial, aquest concepte ha estat utilitzat i adaptat per altres disciplines, 
com la paleontologia. 
 
La base dels estudis mitjançant FEA sobre estructures òssies per tal de determinar el 
comportament estructural d’aquets (així com la seva funcionalitat i la morfologia evolutiva), es 
basa doncs, en la enginyeria inversa. 
 
Els passos fonamentals de la enginyeria inversa són, a partir d’un objecte o artefacte: 
 

A) Escaneig del mateix. 
B) Generació d’un arxiu format per un conjunt de punts. 
C) Generació d’un arxiu de superfícies, tractament i adaptació del mateix. 
D) Obtenció d’un model CAD, i tractament d’aquest en funció de l’àmbit en què actuem i 

de l’objectiu concret que tinguem. 
 

  
 

Il·lustració 3: Esquema dels passos d’un procés d’enginyeria inversa aplicats a una vèrtebra. Font: 
biomedical.materialise.com 

  

http://biomedical.materialise.com/orthopaedic-reverse-engineering
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Escaneig i procés de digitalització 
Els principals objectius que presenten els processos de digitalització, sobre tot al món 

paleontològic, són els de ser capaços de realitzar observacions morfològiques externes o 

internes utilitzant tècniques no invasives, realitzar mesures digitals i anàlisi de dades, realitzar 

preparacions o generació de models virtuals, realitzar aproximacions biomecàniques, 

conservació digital... Poden ser algunes de les seves aplicacions més importants. 

Les dues tècniques més rellevants per tal de dur a terme aquest objectiu són: la tomografia 

computada i l’escaneig làser, la primera ens permet obtenir informació tant interna com externa 

i la segona ens permet adquirir informació únicament externa, tot i que ambdós mètodes poden 

arribar a treballar en 3D. 

La mostra tractada en aquest treball va ser analitzada mitjançant el segon sistema, és a dir  la 

tomografia computada, de tal manera que ens centrarem en explicar breument el funcionament 

aquesta tecnologia. 

Tomografia computada (CT) 

La tomografia computada es basa en la emissió de rajos X a través de la mostra, de tal manera 

que en aquesta es produeix una atenuació de la senyal emesa. En el costat oposat al emissor, es 

troba un receptor que analitzarà i compararà la senyal rebuda amb la emesa. Els dos factors més 

importants que alteraran la senyal (i que per tant seran observats per l’aparell), són: el gruix del 

material atenuat i el nombre atòmic d’aquest. 

 

Il·lustració 4: Esquema del funcionament bàsic d’un escàner de rajos X. Font: www.ndt.net 

Més concretament, podem dir que aquesta tecnologia es basa en la construcció d’un model 3D 

de l’objecte analitzat a partir de la informació rebuda de l’anàlisi de talls bidimensionals de 

l’objecte analitzat. El model final 3D permetrà realitzar un anàlisi tant extern com intern. 

 

Il·lustració 5:  Reconstrucció en 3D de una CT del cervell d’un hum, a través de imatges 2D. Font:wikipedia.org 
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Cal tenir en compte que d’escàners CT, n’hi ha de molts tipus i de diverses tecnologies. Una 

classificació que pot resultar més interessant, deriva de la resolució que tenen aquets aparells: 

 

Il·lustració 6 Classificació dels aparells CT en funció de la seva resolució. Font: Document en .pdf: Introduction to 
biomechanical computer simulation. 

Com es pot observar la precisió que poden arribar a tenir aquets aparells és molt elevada, de fet 

aquells que presenten menors resolucions ja són molt acurats. En qualsevol cas, s’ha de tenir 

present que major resolució també voldrà dir generar volums de dades més grans que després 

han de ser tractades computacionalment, i quantes més dades s’hagin d’analitzar, més potencia 

de càlcul es requerirà. 

La selecció del tipus d’escàner és fonamental per tal de tenir uns bons resultats i per assegurar-

nos que serem capaços de processar la informació que es generi. Un dels mètodes, per realitzar 

la selecció de la resolució necessària es fixant-se en la distància entre dues làmines de l’objecte 

que es vol analitzar del tal manera que aquesta determinarà la precisió necessària (van Dam et 

al. 2011). 

 

Il·lustració 7: Interior de un escàner CT d’aplicació mèdica. Font: google.imatges.com 
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Els mètodes de simulació per elements finits 
Per tal d’explicar, els mètodes computacionals d’anàlisi  per elements finits que s’utilitzen avui 

en dia, farem abans una explicació de una sèrie de conceptes generals, que ens permetran tenir 

una visió més global de l’ús de les tècniques computacionals en la enginyeria. 

 

Il·lustració 8: Estació de treball de Autodesk als anys ’80. Font: Wikipedia.org 

Disseny assistit per ordinador i mecànica computacional 

El disseny assistit per ordinador es refereix al èmfasi que posen les ciències computacionals en 

la creació, modificació, anàlisi i optimització d’un disseny. Al mateix temps cal remarcar que el 

dibuix assistit per ordinador es centra en descriure el procés de creació d’un dibuix tècnic amb 

l’ús de software especialitzat en aquesta finalitat, l’anomenat programari CAD (Computer-Aided 

Design). 

El programari CAD es pot utilitzar per tal de dissenyar corbes i figures en dues dimensions (2D) 

o corbes, superfícies i sòlids en un espai tridimensional (3D). A la següent imatge podem 

observar els logos d’alguns dels programes CAD més importants del mercat: 

 

Il·lustració 9: Icones de SolidWorks, Autodesk i Catia. Font:google.imatges.com 

 
Així mateix, cal tenir present una altra disciplina molt important, la anomenada mecànica 
computacional, que és aquella que s’encarrega de la utilització de mètodes computacionals per 
estudiar aquells fenòmens que es troben regits pels principis de la mecànica. 
 
La mecànica computacional és coneguda com la tercera via per tal de poder analitzar fenòmens 

de tot tipus i dissenyar artefactes. Els dos primers mètodes orientats a tal efecte, són les 

tradicionals ciències teòriques i les ciències experimentals. 
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El principi de funcionament de la mecànica computacional és el que segueix: 

 Es realitza un model matemàtic sobre el fenomen físic que s’hagi d’estudiar. 

 Aquest model que descriu el fenomen que es vol analitzar, s’adapta a una forma que 

sigui adequada per a la resolució digital per ordinador. 

 El programari de la mecànica computacional es dissenya per tal de resoldre aquests 

models mitjançant mètodes directes o iteratius. 

Així doncs, aquestes branques d’estudi representen la base del que avui en dia són els 

programes de disseny, enginyeria i producció assistís per ordinador, anomenats per les seves 

sigles en anglès: CAD, CAE i CAM. 

Anàlisi per elements finits (FEA): El model dels elements finits (FEM) 

L’anàlisi pel mètode dels elements finits (FEA) consisteix en una tècnica de simulació 

computacional, concebuda per enginyers per a aplicacions de enginyeria, que utilitza la tècnica 

numèrica del mètode dels elements finits (FEM). Més concretament, podem dir que el 

desenvolupament d’aquets models matemàtics per a l’anàlisi d’estructures es basa en el Principi 

dels Treballs Virtuals. 

El mètode dels elements finits és un mètode numèric general per aproximar solucions de 

equacions diferencials parcials que són molt usades en diverses aplicacions de enginyeria i 

problemes físics. 

Un dels grans avantatges  que presenten els models d’elements finits és que estan dissenyats 

per a ser resolts amb certa facilitat per ordinador i poden estar aplicats a geometries molt 

complicades. 

El nombre d’aplicacions que presenten actualment els mètodes d’anàlisi per elements finits ha 
crescut exponencialment en els últims anys gràcies a la seva versatilitat. De fet, existeixen moltes 
software diferents (gratuïts o  de pagament), dissenyats a tal efecte. 
 
Per exemple, si donem una ullada només als mòduls d’anàlisi diferents que presenta el 
programari ANSYS, veurem la gran varietat que presenta: 
 

 
Il·lustració 10: Mòduls presents a ANSYS. Font: Pròpia. 

Mètodes FEA en paleontologia 

Si ens fixem en l’aplicació d’aquestes tècniques en l’àmbit que ocupa aquest treball, ens 

adonarem que la seva utilització és prou recent i que s’ha usat per fer anàlisis morfològics i 

comparar canvis en mida i forma, o per estudiar la biomecànica i les condicions funcionals per a 

la vida terrestre en tetràpodes, entre molts altres. Aquesta tècnica s’està establint com una eina 

indispensable, també en la paleontologia.  
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Descripció del procés científic seguit 

Introducció 
A continuació ens centrarem en explicar de manera detallada, tot el procés computacional que 

s’ha dut a terme i que és la base d’aquest treball. Les principals fases que composen 

concretament aquest estudi, es poden resumir de la següent manera: 

1. Obtenció del TAC cranial de l’espècimen analitzat. 

2. Fase de pretractament computacional: 

a. Obtenció d’una imatge computeritzada 3D (conjunt de punts). 

b. Obtenció d’un model superficial 3D i modificació i preparació del mateix. 

3. Anàlisi de la mossegada del espècimen. 

a. Simulació computada. 

b. Post-procés d’anàlisi de resultats. 

Abans de començar amb la explicació de  tot el procés que s’ha dut a terme, cal comentar que 

la estació de treball que s’ha usat per a realitzar totes les etapes i simulacions d’aquest estudi 

ha estat: 

 CUP: Intel (R) Core (TM)  Quad CPU Q8300 2.5 GHz. 

 RAM: 2 mòduls Kingston® de 2.00 GB. 

Adquisició de dades i procés de digitalització (Tomografia computada) 
Com ja s’ha esmentat, un dels grans avantatges que presenta aquest treball és el fet que s’ha 

realitzat en col·laboració amb l’Institut Català de Paleontologia. A la pràctica, això s’ha acabat 

traduint en dos fets molt rellevants que han ajudat, sens dubte, a dur a bon port aquest TFG; La 

primera és que l’arxiu de partida, resultant de l’escaneig del crani d’un Cocodril del Nil, ha estat 

facilitat per aquest mateix centre, i la segona és que s’ha disposat d’un cotutor pertanyen a 

aquesta institució, el Dr. Josep Fortuny. 

 

Il·lustració 11. Institut de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), a Sabadell. 

La tecnologia usada per a realitzar-lo ha estat la tomografia computada, com ja em dit 

anteriorment. Més concretament, per a l’escaneig de la mostra es va fer ús d’un escàner 

industrial d’alta resolució, que té una precisió de l’ordre dels centenars de micres. 
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Els escàners industrials es caracteritzen per presentar un plat giratori on la mostra és col·locada. 

A diferencia dels escàners mèdics tradicionals, on l’aparell emissor-receptor gira al voltant del 

pacient, en aquest tipus d’escàners és la mostra la que rota i l’aparell emissor-receptor és el que 

es troba quiet. 

 

Il·lustració 12. Imatge del crani analitzat amb indicacions òssies. Font: Atles Crocodylus niloticus. 

El crani del Crocodylus Niloticus analitzat per el ICP, va ser processat per un model de la marca 

Yxlon, el Y.TU 450-D09, de doble font i voltatge nominal de 450 kV i intensitat màxima de 3.3 

mA. Les mostres analitzades poden tenir unes dimensions màximes de: 120 cm d’alçada, 100 cm 

de diàmetre i 500 Kg de pes. 

 

Il·lustració 13. Escàner a les instal·lacions del ICP a Sabadell. Font: www.icp.cat 

Cal remarcar que la disposició de la mostra a l’hora de realitzar l’escaneig és important per a la 

qualitat de la mateixa, essent prioritària una disposició longitudinal de la mostra i perpendicular 

a la incidència dels rajos X, de tal manera  que la informació obtinguda del escaneig es vegi 

maximitzada. Per tal de poder dur a terme aquesta muntatge cal remarcar que la mostra va ser 

posada dintre d’un recipient i ben fixada amb material d’una densitat molt baixa, per tal que no 

es pogués confondre amb la mostra que s’estava analitzant. 
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Els arxius generats per el CT han estat un parell d’extensió: .hdr i .img. Aquest format de dades 

són molt conegut i utilitzat en la generació de dades de imatges. 

Per tal de què puguem observar la precisió d’aquest aparell, a continuació trobem una imatge 

curiosa de l’escaneig de l’espècimen analitzat, on si pot observar que l’escàner a captat, fins i 

tot la etiqueta que portava enganxada el crani. 

 

Il·lustració 14. Detall de la etiqueta al model de punts i obert mitjançant Avizo. Font: Pròpia. 

Finalment, comentarem informació addicional sobre l’escaneig que es va dur a terme de 

l’espècimen analitzat: 

 Data de realització: 20/02/2014; 21/02/2014 

 Talls totals: 500. 

 Resolució: 567 micres. 

 Temps d’escanejat: 4 hores. 
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Processament de dades i generació de superfícies de treball 

Introducció i selecció de programari 

El primer pas a realitzar una vegada s’ha obtingut l’arxiu de dades de l’escàner, és el de generar 

el conjunt de punts, mitjançant un software especialitzat. En el nostre cas s’ha utilitzat Avizo, 

donada sobre tot la seva relació qualitat preu, ja que hi ha altres softwares especialitzats que 

també permeten obtenir resultats igual de bons però que són més cars com podria Mimics o 3D 

Slicer. Aquest darrer a demés, és un dels més nous i per tant dels que menys referències se’n té. 

 

Il·lustració 15. Finestra principal de Avizo. Font: Pròpia. 

L’objectiu que ens proposem amb Avizo és el de ser capaços de transformar aquest mapa de 

punts generat per l’escàner, a un conjunt de superfícies de treball, les quals ens permetran 

modificar i  reparar el model, per tal de què pugui ser operable per ANSYS. 

Per tal de aconseguir aquest propòsit, s’ha seguit un procediment determinat que ens ha permès 

generar aquest arxiu de superfícies de treball, operable per GEOMAGIC, l’eina de tractament i 

reparació del model 3D. 
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Model inicial 

El model del qual es parteix a Avizo és l’arxiu generat al CP,  que presenta l’aspecte següent: 

 

Il·lustració 16. Visualització del arxiu generat pel CT a Avizo. Font: Pròpia. 

Amb aquestes imatges del model de punts generat per l’escàner s’entén ràpidament perquè 

s’ha de realitzar un procés de pretractament; l’escàner genera un nivell elevat de brutícia, així 

com d’imperfeccions que en aquest cas, repercuteixen en l’estructura òssia i què poden ser reals 

(és a dir, poden estar presents en l’espècimen analitzat), o poden ser un error del procés 

d’escaneig, del algoritme que genera l’arxiu de punts, o la reconstrucció que duu a terme Avizo. 

Part d’aquest “soroll” o brutícia, vindrà donat en part pel material que es fa servir per tal de fixar 

el crani i el maxil·lar a l’hora de dur a terme l’escaneig. De fet, la gran capa de material 

intermèdia que es pot observar és, justament, aquest material de baixa densitat usat com a 

suport de l’estructura òssia. 

Així mateix, remarcar que el cercle central que apareix a la imatge és un efecte (anomenat 

artefacte d’anell, de l’anglès “ring artifact”), que s’acostuma a observar en els escanejos 

d’aquest tipus, i es dóna pel fet que la mostra analitzada gira sobre si mateixa. Aquest efecte es 

produeix en tots els escanejos tomogràfics i en els escàners hospitalaris el propi programari de 

l’escàner s’encarrega d’eliminar-lo  de la visualització. 
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Procés de generació de superfícies 

El procés aplicat per tal d’extreure l’arxiu de superfícies desitjat a través de Avizo és metòdic i 

l’explicarem a partir d’una captura del panell de control general del software usat, en què 

s’expressa de manera resumida totes les eines aplicades al arxiu sobre el qual es treballa. 

 

Il·lustració 17. Panell de control del projecte sobre el que es treballa a Avizo. Font: Pròpia. 

El procés en si es basa en la utilització de la eina “Generate Surface” que ens permet extreure 

una superfície d’un conjunt de punts. És clar que, donat el nivell de soroll present a l’arxiu inicial, 

i de què ens interessa obtenir només el model superficial del crani, no podem aplicar aquesta 

eina directament a l’arxiu inicial, donat que obtindrem una superfície formada per crani, 

maxil·lar i material de suport; s’ha d’aplicar doncs, un procés que ens permetrà eliminar tots 

aquets elements no desitjats. En la imatge anterior, on s’observa el panell de control del 

projecte,  l’arxiu inicial generat per l’escàner i introduït a Avizo es torba indicat a la part superior-

esquerra. 

Així doncs, farem ús de la eina “Multi-Thresholding” que és una eina de segmentació o de nivells, 

la qual ens permet generar diferents capes en funció de diversos paràmetres (principalment, 

definició dels llindars de densitats seleccionats i selecció manual de l’usuari), que utilitzarem per 

tal de crear una capa només amb allò que realment ens interessi. 

Aquesta es la idea bàsica de la generació de superfícies, tot i què per tal de poder aconseguir un 

correcte model 3D, caldrà fer ús d’altres eines que podríem englobar en tres camps: eines 

principals, eines de visualització i eines mesura. 
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Eines utilitzades al programari Avizo 

Seguidament durem a terme un resum de totes aquestes eines que han estat utilitzades: 

 Eines principals: Són aquelles que han estat descrites com a imprescindibles al apartat 

anterior, per tal de generar un bon arxiu de superfícies. 

 Eines de visualització: Es refereix a aquelles eines que ens permeten visualitzar l’objecte 

sobre el que es treballa, ja sigui en 2 o 3 dimensions. 

 Eines de mesura: Són aquelles eines que ens permeten obtenir informació sobre les 

dimensions d’allò que s’està analitzant. 

Eines principals 

“Multi-Thresholding” 

Aquesta eina és fonamental en el procés seguit, donat que ens ha permès dividir l’arxiu original 

en diferents capes, tal i com explicàvem, i per tant seleccionar aquells elements que realment 

ens interessava incloure en l’arxiu de superfícies. 

 

Il·lustració 18. Propietats de la eina Multi-Thresholding. Font: Pròpia. 

Com succeirà amb la majoria de eines, cal indicar l’arxiu de referencia sobre el que treballaran, 

que en aquest cas serà la imatge inicial oberta per Avizo. 

 

Il·lustració 19. Mòdul inicial de la imatge de punts generada per l’escàner. Font: Pròpia. 
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Les característiques més importants d’aquesta eina són: 

 “Regions”: En aquesta línia de text podem introduir el nom del nombre de capes que 

vulguem generar. El nombre mínim és de dues capes i el màxim de cinc. 

 “Exterior-inside”: Aquest seleccionador ens permet escollir el llindar de densitats, que 

separa cada parell de capes consecutives. Evidentment, tindrem tants seleccionadors 

com capes menys 1. 

 “Sub voxel accuracy”: Aquesta utilitat introdueix pesos en el sistema degeneració de 

superfícies aconseguint un millor resultat. 

 “Extended exteriors”: Permet associar determinats vòxels superficials difusos i 

inconnexos d’una determinada capa per tal de assignar-los a la següent capa exterior, 

cosa que ajuda a millorar el resultat obtingut. 

 “Remove bubbles”: Aquest mòdul activa un algoritme que ens permet eliminar les 

bombolles que el programari pugui detectar a la capa més exterior de totes. 

La introducció d’aquest mòdul ens permet generar la imatge de punts segmentada: 

 

Il·lustració 20. Mòdul corresponent a la  superfície segmentada. Font: Pròpia. 

Així doncs, mitjançant aquesta eina, ens proposem crear les dues capes que ens interessa 

definir; la òssia i la exterior que envolta la primera. Per tal de poder definir correctament 

aquestes dues capes, haurem d’entrar a les propietats del mòdul “.labels” que acabem de 

generar: 

 

Il·lustració 21. Panell de opcions de la imatge de punts segmentada. Font: Pròpia. 

D’aquest panell la única opció que usarem és la que es troba a la part superior a la dreta, 

“Segmentation Editor”, que ens permetrà definir les diverses capes que ens interessen. 

 

 



Albert Rodríguez i Nicolás TFG UPC 

28 
Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

El panell de control d’aquesta opció és: 

 

Il·lustració 22. Menú de la eina “Segmentation Editor”. Font: Pròpia. 

En la part superior es poden observar les diverses capes existents, així com les seves propietats 

més directes: visualitzacions actives o desactivades en 2D o 3D, color d’aquestes, així com si es 

troben seleccionades o no. Tant  mateix també permet crear noves capes, o eliminar-ne d’altres. 

 

Il·lustració 23. Opcions part superior, menú “Segmentation Editor”. Font: Pròpia. 

En la part inferior podem observar diverses eines que ens permeten jugar amb la definició de 

les capes i la visualització d’aquestes. Les més importants són: 

 “Zoom and Data Window”: Ens permet ajustar el Zoom que s’està realitzant a una 

determinada visualització. 

 

Il·lustració 24. Menú de “Zoom and Data Windows”. Font: Pròpia. 

 

 “Selection”: Menú que ens permet afegir o extreure material d’una capa, actualitzar 

l’estat de capes existents i eliminar-ne: 

 

Il·lustració 25. Panell de configuracions de selecció. Font: Pròpia. 
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 “Magic Wand”: La utilitat d’aquesta eina radica en el fet que permet seleccionant un 

determinat punt d’una visualització 2D i automàticament queda seleccionat tot el 

material que presenti continuïtat amb el punt seleccionat de la secció 2D. Aquesta eina 

presenta un seguit de configuracions molt útils per a definir aquesta selecció: 

 

o Selector de densitats: Dintre de la eina “Magic Wand” destaca aquesta barra 

selectora que ens permet definir quina és la densitat mínima i màxima de la 

selecció realitzada. És doncs, fonamental per tal d'eliminar el soroll que s'hagi 

pogut donar en la mostra. 

 

o “All slices”:  Aquesta opció ens permet aplicar la selecció no només a aquella 

secció que ha estat seleccionada en primera instancia mitjançant el “Magic 

Wand”, sinó que ens permet estendre-la a totes les seccions del model 3D. 

 

o “Contrast threshold”: Ens permet ajustar el contrast de la secció que ha estat 

seleccionada. Fonamentalment, ens serveix per tal de millorar la visualització 

sobre tot d'aquelles zones on les densitats són més difuses. 

 

Il·lustració 26. Imatge del panell de configuració de “Magic Wand”. Font: Pròpia. 

Una vegada s’ha realitzat la selecció del material que es vol incloure a una capa (en el nostre cas 

la òssia), i s’han ajustat les diverses configuracions fins a arribar a una selecció 3D adient, només 

queda afegir aquest material mitjançant el botó “Add”, que es troba al menú de seleccions, tal i 

com ja hem explicat. 

Així doncs, el conjunt de configuracions que trobem al “Segmentation Editor”, ens permeten 

definir les capes que volem que tingui la nostra mostra. En el nostre cas, distingirem només  

entre dues diferents: l’òssia i l’exterior. 

 

Il·lustració 27. Segmentació realitzada en la mostra. Font: Pròpia. 
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Caldria remarcar que la selecció i determinació de la capa òssia no és un procés trivial; La 

utilització de la eina “Magic Wand” requereix de una certa experiència i habilitat per detectar 

quins són els llindars de densitat adequats mitjançant les diverses visualitzacions en 2D i 3D  de 

què es disposen. Així mateix, el tractament que es realitza en aquest treball compte només amb 

dues capes, cosa que fa que el model a realitzar sigui senzill. 

 

Una vegada aquest darrer pas s’ha completat, l’arxiu segmentat ja està apunt per generar la 

imatge de superfícies. Podem tornar a la visualització del esquema del projecte mitjançant la 

opció que hi ha en la part superior, dels menús que es troben a la part dreta. 

 

Il·lustració 28. Selector de finestres a la part superior del panell principal d’opcions. Font: Pròpia. 

 “Generate surface” 

Com hem comentant, aquesta és la eina que ens permet realizar la generació de les superfícies: 

 

Il·lustració 29. Propietats de la eina “Generate surface”. Font: Pròpia. 

Com es pot observar a la imatge disposem de diverses funcionalitats, el primer pas a realitzar 

consisteix en seleccionar quin és l‘arxiu font del projecte que es farà servir per generar la 

superfície. Les opcions de configuració més importants són: 

 “Smoothing type”: Seleccionador del tipus de textura segons el grau de llisor que 

vulguem donar a la superfície final. 

 “Smoothing extend”: Ens permetrà definir el grau de llisor que es vol donar a les 

superfícies generades. 

 “Add border”: Permet afegir una bora a l’arxiu de superfície que es vol generar. 

 “Compactify”: Aquesta eina permet millorar els extrems de les superfícies així com 

aquelles zones més conflictives. 
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 “Create external material”: Si ens interessa definir una capa externa de material 

aquesta opció ens ho permet tot i què en el nostre cas no ha estat necessari, donat que 

aquesta capa ja existia. 

 “Min. Edge length”: Aquesta opció permet refinar encara més els contorts i reduir la 

complexitat de l’arxiu generat. 

En el nostre cas, la configuració final que s’ha fet servir per generar la superfície ha estat: 

 

Il·lustració 30. Configuració seleccionada. Font: Pròpia. 

Abans de crear l’arxiu final, s’ha experimentant amb les diverses opcions presentades i l’efecte 

que tenen. Seguidament presentem alguns comentaris al respecte: 

 Així mateix, la opció “Smoothing type”, ha estat establerta en “Unconstrained 

Smoothing”, que és ideal per tractar models biològics com el que és objecte d’estudi. 

 Pel que fa al “Smoothing Extent”, s’ha acabant considerant que un valor de 6 és prou 

adequat. 

 Tant les opcions “Add Border” com “Adjust Coords”, s’han utilitzat donades les millores 

que implementen al model. 

 Donat que ja tenim una capa de material exterior, no caldrà activar la opció 

corresponent. 

 Per limitacions de hardware en la computadora usada, la opció “compactify” ha estat 

desactivada, tot i que alguns resultats observats mostren importants millores a l’arxiu 

generat. 

 La opció “Min. Edge length”, s’ha establert en el valor predeterminat de “0”. 

Finalment, els directors d’aquest TFG van considerar que la configuració plantejada era vàlida i 

van donar el vist-i-blau a la generació de l’arxiu superficial. 

Pel que fa al arxiu font respecte el que es generarà la superfície, serà el mòdul de la imatge 

segmentada: 

 

Il·lustració 31. Mòdul corresponent a la  superfície segmentada. Font: Pròpia. 

L’arxiu que serà generat serà el d’extensió “.surf”: 

 

Il·lustració 32. Mòdul corresponent a la superfície generada. 
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L’arxiu final en què guardarem la imatge de superfícies generada serà diferent: “.stl”. Aquest 

format és molt conegut per ser de gran utilització en programes de disseny assistit per ordinador 

(CAD). “STL” són les sigles de “Stereo Lithography”. 

Podríem doncs, obrir ja l’arxiu amb Geomagic, el programa de tractament de superfícies, però 

no sense abans explicar les altres eines que han sigut de gran utilitat en Avizo. 

Eines de visualització 

Les eines que ens permeten observar l’espècimen ja sigui en 2D o en 3D, són de gran importància 

donat que sense elles, aplicar les eines principals i sobre tot, generar les diverses capes de 

manera correcte seria extremadament complicat. Seguidament farem cinc cèntims de les eines 

més importants relacionades amb la visualització que han estat usades: 

 

Il·lustració 33. Diferents mòduls de visualització utilitzats a Avizo. Font: Pròpia. 

  



Albert Rodríguez i Nicolás TFG UPC 

33 
Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

“Isosurface” 

Permet realitzar visualitzacions 3D de l’arxiu d’entrada que es defineixi. Les opcions principals 

que aquest mòdul ens permet definir són: el contrast i la textura de visualització, el color, l’estil 

de dibuix, el material, la manera en què queda definida la visualització, així com eines de 

renderitzat  com per exemple “Compactify”; com passa amb la majoria dels mòduls de 

visualització, les opcions disponibles són moltes. Es pot fer en aquest aspecte, pràcticament tot 

allò que vulgui. 

 

Il·lustració 34. Imatge del model inicial escanejat visualitzat amb “Issosurface”, així com les propietats d’aquest 
mòdul. Font: Pròpia. 

“Ortho Slice” 

Aquesta eina ens permet, tal i com indica el seu nom, visualitzar una determinada secció de la 

imatge a la què es troba vinculat el mòdul. Aquesta selecció del pla de visualització es realitza 

mitjançant el pla (XY, XZ, YZ), i la profunditat en aquest pla. Tal i com comentàvem en la opció 

anterior, les possibles configuracions són realment molt variades. 

 

Il·lustració 35. Propietats del mòdul “Ortho Slice”. Font: Pròpia. 
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“Ortho Views” 

Eina molt relacionada amb la anterior, aquesta vegada però, es generaran 4 visions diferents 

basades en diversos talls.  La eina  mostra els 3 plans bàsics definits  (XY, XZ, YZ), i a demés, 

a la part superior esquerra, es visualitzarà, en 3D, els tres plans superposats i la 

representació de les seccions amb les què aquets plans tallen l’espècimen. Les propietats 

d’aquest mòdul ens permeten realitzar funcions diverses, les més fonamentals es refereixen 

a la visualització, o no, de les pantalles 2D i 3D, i la selecció del tall a observar en les diverses 

pantalles 2D. 

 

 

Il·lustració 36. Visió generada per “Ortho Views” i les seves propietats. Font: Pròpia. 

En totes aquestes eines (i de manera general en tots els mòduls de qualsevol tipus), els arxius 

d’entrada o de referencia de cada mòdul queden definits en l’esquema del projecte, com els 

arcs que relacionen els diferents mòduls. 

Eines de mesura 

Aquest conjut de eines ens ha permès realizar mesures sobre el model generat per l’escànner, 

cosa que ha estat de gran utilitat per tal de poder conneixer les mesures generals o d’elements 

i parts concretes del nostre espècimen. 

Les eines pricnipals que s’han fet servir han estat: 

 

Il·lustració 37. Diferents mòduls de mesura utilitzats a Avizo. Font: Pròpia. 

 

  



Albert Rodríguez i Nicolás TFG UPC 

35 
Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

“Scalebars” 

Aquesta eina afegeix a qualsevol visualització que s’estigui realitzant del model, una escala de 

dos eixos (un d’horitzontal i una altra de vertical), que permet controlar en tot moment les 

dimensions generals d’allò que s’està visualitzant. Les principals característiques que permet 

configurar aquest mòdul estan relacionats amb les unitats del model, els eixos visualitzats així 

com l’estil gràfic. 

 

Il·lustració 38. Visualització del efecte de la eina quan aquesta s’aplica així com les diverses eines de configuració 
que presenta. Font: Pròpia. 

“Measurement” 

Aquesta eina ens permet realitzar mesures en 2D i en 3D directament sobre les visualitzacions 

del model. Tot i tenir un gran potencial, s’ha d’anar en compte a l’hora de realitzar mesures 

mitjançant aquesta eina, donat que les mesures que es realitzen no són en verdadera magnitud, 

ni es té en compte l’escala. És per això que s’ha d’anar amb molta cura a l’hora de realitzar 

mesures, sent molt recomanable utilitzar aquesta eina en combinació amb l’anterior. El menú 

d’ajust ens permet veure les mesures que s’han realitzat fins al moment, crear de noves, 

esborrar les que ja s’han realitzat, seleccionar el tipus de mesura que es vol fer i el nombre de 

dimensions, entre d’altres. 

 

Il·lustració 39. Visualització del menú de configuració de la eina. Font: Pròpia. 
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Altres eines 

Diverses eines que no són classificables en cap dels grups anteriors i de diversa índole també 

han estat usats, els descriurem a continuació. 

“Bounding Box” 

Aquesta eina permet establir una caixa que engloba tot el model sobre el que es treballa tenint 

en compte també, la capa exterior que rodeja l’espècimen. 

 

Il·lustració 40. Resultat de l’aplicació de la eina. Font: Pròpia. 

“Resample” 

Aquesta eina ens permet generar una nova mostra a partir de la inicial. La utilitat que presenta 

és que permet aplicar factors d’escala a cadascun dels diferents eixos i generar un nou model 

amb unes noves dimensions. Així doncs, la principal funcionalitat d’aquest mòdul es centrarà en 

la reducció que es voldrà aplicar en cadascuna de les diverses dimensions. L’aplicació d’aquesta 

eina, generarà l’aparició d’un nou mòdul imatge que serà anomenat .resample. 

 

Il·lustració 41. Mòdul al esquema general del projecte i propietats d’aquest. Font: Pròpia. 

Tot i que finalment aquesta eina no s’ha utilitzat, en una primera instància es va tractar d’utilitzar 

per tal de reduir els vòxels del conjunt com a solució a un problema de processament degut a la 

limitació de memòria RAM de l’equip usat. En última instància, això no va ser necessari. 
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Comentaris del procés dut a terme 

D’aquest procés dut a terme mitjançant Avizo, podríem recalcar que ha requerit, com és evident, 

d’un procés d’aprenentatge inicial per tal de familiaritzar-se amb les diverses eines que calia 

utilitzar. 

Així mateix, el fet de generar una imatge de bona qualitat ha estat fonamental per tal de 

simplificar l’esforç requerit en la etapa de tractament posterior. Per això, després de generar un 

primer model i d’ésser analitzat amb Geomagic, es va fer evident que calia tornar endarrere per 

tal de generar un arxiu de millor qualitat. Seguidament, mostrem unes quantes imatges del que 

va ser aquest primer model que va haver de ser millorat: 

 

Il·lustració 42. Imatges de la primera reconstrucció realitzada amb Avizo i visualitzades amb Geomagic (I). Font: 
Pròpia. 

 

Il·lustració 43. Imatges de la primera reconstrucció realitzada amb Avizo i visualitzades amb Geomagic (II). Font: 
Pròpia. 

Com és pot observar a ull nu amb aquestes primeres imatges, l’estructura cranial presentava 

greus desperfectes que comportarien haver de reconstruir totes les àrees que es trobaven en 

mal estat, amb tot el que això suposaria en hores de treball i en afegir informació “irreal” al 

nostre espècimen. Es va decidir com s’ha dit, tornar al model creat a Avizo i millorar-lo. 
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Model final 

Així doncs, mitjançant les diverses eines que hem anat comentant ha estat creat un model que, 

un cop obert amb Geomagic, ha estat prou vàlid per tal de començar a operar amb ell. Aquesta 

decisió ha estat aprovada pels directors del projecte. 

Com s’ha pogut apreciar en tota l’explicació que s’ha dut a terme, el procés de generació de 

l’arxiu de superfícies és realitza a ull nu i manualment per tant, l’habilitat i experiència que 

presenti el tècnic que realitzi el procés de reconstrucció, seran factors claus en la rapidesa 

d’execució i la qualitat del model final. 

 

Il·lustració 44. Imatges del model final  creat amb Avizo i visualitzades amb Geomagic. Font: Pròpia. 
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Reparació i adaptació del model 

Introducció i selecció de programari 

Una vegada l’arxiu de superfícies generat a Avizo es considera prou vàlid, es dóna pas a la segona 

part del preprocessat, que tindrà per objectiu la generació d’un sòlid a partir d’aquest conjunt 

de superfícies, així com de l’adaptació i reparació d’aquest, per tal de què pugui ser treballat al 

programari d’anàlisi per elements finits, ANSYS. Aquest pas és imprescindible, donat que l’arxiu 

generat per Avizo és realment pesat i complex  i així mateix, presenta tot un seguit de 

imperfeccions (introduïdes al escaneig o presents al crani del espècimen). Aquest procés també 

esdevé necessari per tal de poder transformar l’arxiu basat en triangles (generat a Avizo), per 

un altre basat en superfícies, operable per ANSYS. 

El software que es farà servir per dur a terme aquesta fase serà Geomagic. Aquest programari, 

a diferència del que succeïa amb Avizo, no presenta competidors tant igualats, de tal manera 

que Geomagic esdevé una de les millors eines de treball per a processos de reconstrucció i 

enginyeria inversa. Geomagic destaca per la seva orientació al usuari i facilitat d’ús, esdevenint 

un software molt intuïtiu amb eines de gran potencial. En qualsevol cas, com es pot apreciar al 

informe econòmic adjunt a aquesta memòria, el preu d’una llicència concorda amb el seu 

prestigi. 

Seguidament, analitzarem diferents trets bàsics de la reconstrucció duta a terme, que creiem 

convenient recalcar, fonamentalment són: 

 La definició, concreta i precisa, del model final al qual es vol arribar. 

 La determinació de les eines utilitzades i el procés seguit per tal de poder arribar a 

aquest model. 

Model inicial: Anàlisi i definició d’objectius 

Per tal d’aconseguir aquest model final desitjat, cal definir quins són els objectius concrets als 

que s’espera arribar. La definició d’aquets s’ha realitzat mitjançant l’ajuda dels tutors del treball 

i de l’anàlisi d’estudis anteriors de les mateixes característiques. 

Com es pot observar al arxiu de sortida de Avizo (i visualitzat a Geomagic), que hem adjuntat 

unes pàgines endarrere, la geometria cranial de l’espècimen és complicada; la rugositat 

superficial, les cavitats dentals, la enrevessada geometria de la part interior, a més a més dels 

desperfectes que presenta la estructura cranial... Cal doncs, realitzar-se una pregunta clau; 

podria simplificar-se el model ? Fer us directe d’un model en aquestes condicions, significaria 

problemes i erros en operar amb ANSYS (mida excessiva del model, dificultat de creació de la 

malla, complicacions a l’hora de generar les diverses àrees de inserció i les restriccions, 

increment substancial del temps de càlcul), problemes amb els que ens trobaríem si fóssim 

capaços de generar l’arxiu de superfícies requerit a ANSYS, fet que també ens donaria molts 

maldecaps donada la complicació del model. 

Amb aquest coneixement previ respecte l’anàlisi FEA que s’haurà de dur a terme més endavant, 

queda clar que el model s’ha de polir i simplificar. En qualsevol cas, és important tenir present 

que s’ha d’arribar a un compromís vàlid entre la simplificació i la capacitat de representar 

correctament el comportament estructural original del crani. 
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L’objectiu fonamental és (dins dels límits establerts), la reducció  del “pes” del model, cosa que 

és equivalent a reduir-ne la complexitat. Això ho analitzarem mitjançant el nombre de triangles 

del model que s'haurà de reduir de manera dràstica per tal de poder operar a ANSYS, 

correctament. Després de parlar-ho amb els tutors del treball, que presenten notable 

experiència en treballs d’aquesta ídola, i de consultar treballs semblants s’ha establert un 

objectiu final de entre 100.000 i 300.000 triangles al model. 

Per tal de poder complir amb aquet objectiu, realitzem tot seguit un anàlisis dels elements 

presents en la estructura cranial que es modificaran: 

1. Rugositat òssia: Aquest tipus d’estudis (i en el món paleontològic i biològic en general), 

està molt acceptat que la principal funció que presenta la banda rugosa present en la 

banda dorsal és sensorial i en cap cas no té una funcionalitat estructural. Així doncs, un 

dels objectius del procés de simplificació consistirà en eliminar aquesta rugositat que no 

ens interessa. Seguidament podem observar diverses imatges de la zona esmentada: 

 

Il·lustració 45. Rugositat superficial del model inicial. Font: Pròpia. 

 

2. Cavitats dentals: Les dents són, evidentment, un element que intervé de manera directa 

en la mossegada del cocodril. En qualsevol cas, les dents (no presents en el nostre 

model), estan compostes d’un material molt diferent de l’os que presenta el crani de 

l’espècimen. Donat que l’objectiu de l’estudi que estem duent a terme se centra en 

l’anàlisi de l‘estat tensorial i de deformacions en tota la extensió del crani i no de l’estudi 

particular de la part dental, realitzarem una simplificació sobre aquestes cavitats, les 

quals seran “tapades” i anivellades amb l’estructura òssia limítrofa. En la imatge següent 

podem observar l’estat inicial del model amb les cavitats dentals: 

 

Il·lustració 46. Orificis dentals al model inicial. Font: Pròpia. 
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3. Recobriment de forats petits: El model inicial analitzat presenta un gran nombre de 

petits orificis que no són propis d’un crani estàndard. Per petits orificis entenen forats 

de diàmetre molt més petit que les dimensions que presenta el crani. A continuació 

podem veure algunes imatges d’algun d’aquets forats que presentava el model inicial: 

 

Il·lustració 47. Forat petit que presenta el model analitzat. Font: Pròpia. 

4. Suavització general del model: A més a més de les dues primeres simplificacions, que 

acabem de comentar, s’ha decidit que les diverses rugositats presents en altres parts 

s’han de suavitzar per deixar pas a un model format a base de superfícies lo més llises 

possibles. A continuació, mostrem una altra zona s’hauria d’allisar: 

 

Il·lustració 48. Vista ventral on s’observen rugositats que s’hauran de corregir. Font: Pròpia. 

Aquets elements són els que es modificaran de l’espècimen per tal d’arreglar els desperfectes 

que pugui presentar i  per simplificar el model. Així mateix, per tal de comprovar la qualitat del 

model que es va generant en el procés de reparació, es durant a terme constants comprovacions 

de l’estructura general del model. Tant mateix es prestarà especial atenció a les següents zones 

del model, donat el seu poc espessor: 

 

Il·lustració 49. Zones d’especial atenció: Ós “Ectoterygoid” i foràmens de les primeres dents del dentari. 
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Procés de reconstrucció del model 

Per tal de dur a terme les modificacions proposades en l’apartat anterior, farem ús d’un seguit 

d’eines utilitzades de manera general en aquest tipus de processos. Aquestes eines són:   

reparació manual, reducció de soroll, relaxació, reducció de triangles, reparació automàtica 

(“Mesh Doctor”). 

Donat que les eines que acabem de presentar són complementaries entre elles (permeten 

millorar diferents aspectes del model, a la vegada que poden arreglar desperfectes generats per 

altres eines), aplicarem un procés iteratiu que anirà anivellant els efectes de les diverses eines 

aplicades. Observem doncs l’ordre d’aplicació de les eines: 

1. Reparació manual: Ompliment de forats 

2. Reducció de soroll 

3. Suavitzat o relaxació 

4. Reducció de triangles 

5. Reparació automàtica: “Mesh Doctor” 

L’ordre s’ha establert de tal manera que s’ha intentat maximitzar la interacció positiva que tenen 

unes eines amb unes altres, tal i com acabem d’explicar. Seguidament, presentem els criteris en 

que es basa aquest ordre: 

 S’ha introduït primerament la reparació manual donat que en aquest tipus d’eina es 

poden generar zones poc homogènies que podran ser arreglades per les eines de 

reducció de soroll, suavitzat i reparació automàtica. 

 Seguidament trobem les eines de reducció de soroll i suavitzat; Ambdues eines ens 

permeten “aplanar”  i millorar la superfície de l’espècimen però de diferent manera. 

Serien les dues eines bàsiques del procés de millora del model. 

 La següent eina introduïda és la reducció de triangles del model que justament el que 

permet és alleugerar el model. 

 En última posició trobem la eina de reparació automàtica (“Mesh Doctor”), que ens 

permet fer realitzar una reparació automàtica d’aquells elements més destacats que 

alteren el model i que ens permetran arreglar els desperfectes que hagin introduït totes 

les altres eines. 

Durat les desenes d’iteracions en las què s’ha dut a terme aquesta etapa de reparació, el model 

ha estat comprovat de manera periòdica pels tutors de la mateixa manera que qualsevol dubte 

al respecte ha estat resolt. 
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Eines utilitzades al programari Geomagic 

Seguidament passem a comentar de manera més profunda el funcionament i la utilització de les 

diverses eines usades. 

Reparació manual: Ompliment de forats 

El potencial d’aquesta eina radica en que permet modificar el model superficial manualment de 

la manera que es vulgui i amb total llibertat amb l’objectiu d’aconseguir tapar tots aquells forats 

que hi hagin al nostre model, cosa que vol dir que podem unir dues superfícies qualsevols. 

 

Il·lustració 50. Menú de la eina de reparació manual. Font: Pròpia. 

Així mateix, aquesta eina presenta diferents configuracions per al ompliment dels forats, que 

analitzem a continuació. Fonamentalment hi ha tres paràmetres a tenir en compte:  el tipus 

d’unió que es vol fer, la curvatura de la superfície que es vol generar i la visualització prèvia de 

la superfície que es generarà abans d’aplicar definitivament la eina. Els comentem a continuació: 

1. Tipus d’unió 

 

 “Complete”: Permet tancar un forat  superficial de manera total. El procediment que 

hem realitzat de manera general per aplicar aquesta eina s’ha basat en seleccionar les 

superfícies que uneixen ambdós extrems del forat (sempre de dimensions petites), així 

com tota la superfície tubular que uneix les dues entrades del forat, i eliminar-ho, per 

tal de poder reomplir el forat generat en ambdues superfícies. Fonamentalment, aquest 

tipus d’unió ha estat la que s’ha usat. 

 

Il·lustració 51. Tancament complert d’un forat a Geomagic. Font: wiki.brown.edu 
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  “Partial”:  Ens permet realitzar un ompliment parcial del forat desitjat, mitjançant la 

designació d’un punt inicial a la bora del forat i un punt final en un altre punt de la bora 

del forat. 

 

Il·lustració 52. Tancament parcial d’un forat a Geomagic. Font: wiki.brown.edu 

 “Bridge”: Aquest recobriment s’utilitza quan el que es té no és ben bé un forat sinó una 

superfície oberta que volem tancar, normalment mitjançant la unió de dos punts 

propers del model. Aquest tipus d’esquinçaments del model es poden donar a causa de 

trencaments de l’espècimen original o degut a problemes en els processos de 

reconstrucció. En la realització d’aquest treball, no ens trobat amb aquest tipus de 

problema, tot i que n’hem hagut de fer ús per resoldre un altre problema que ens ha 

sorgit i que comentarem més endavant. Seguidament mostrem en que consisteix 

l’aplicació bàsica d’aquest tipus d’unió: 

 
Aplicació del 3r mode d’unió. Font: Font: wiki.brown.edu 

 

2. Curvatura de la superficie 

 

Aquest menú que es troba a la part superior de l’eina, ens permet seleccionar  el grau 

de curvatura que volem que tingui la superfície que volem generar. Com es pot 

apreciarm ens permet seleccionar entre tres nivells diferents que s’adaptaran més o 

menys a la superfície limítrofe. Seguidament, mostrem una imatge  on es poden apreciar 

les 3 curvatures diferents aplicades en aquest cas a la unió de pont, tot i què  l’efecte és 

el mateix en els tres modes de unió disponibles. 

 

Il·lustració 53. Diferents modes de curvatura. Font: youtube.com 
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3. Visualització prèvia 

 

La darrere utilitat usada en el tancament de forats ha estat la visualització prèvia de la 

solució aplicada, “Show Fill”. Tot i que menys important que les altres configuracions, 

que hi ha disponibles és també molt útil per anticipar possibles errors. Exemples en 

podríem trobar a les diverses imatges que em mostrat fins al moment. 

Reducció de soroll 

La eina de reducció de soroll ens permet moure de posició aquells triangles del model que es 

troben fora de posicions estadísticament correctes en base a la estructura general del model. 

Fonamentalment, s’introdueix per tal de reduir les imperfeccions que pugui generar el procés 

d’escaneig. 

 

Il·lustració 54. Foto opció reducció de soroll. Font: Pròpia. 

 

Il·lustració 55. Foto configuracions eina reducció de soroll. Font: Pròpia. 

Aquesta eina també presenta uns determinats mòduls de configuració dels quals nosaltres ens 

hem centrat en un parell; configuració del tipus d’element a tractar i del nivell de potencia 

d’aplicació de la eina. 

 Tipus d’elements a tractar 

És molt important abans de començar a tractar el model, indicar a la eina quin tipus 

d’estructura s’està treballant, ja que això li permetrà saber com a de tractar el model 

introduït. Una introducció incorrecta ens portarà a resultats erronis i a una millora lenta 

i de mala qualitat. Donat que estem tractant un model biològic, s’ha de definir la opció 

“Formas de forma libre”, que s’adapta molt millor a aquest tipus d’estructures. 

 Potencia d’aplicació de la eina 

Així mateix, mitjançant les configuracions podem definir la potència amb la que volem 

que modifiqui el model. Donat que el que es vol és preservar la informació estructural 

del model el més recomanable és aplicar la eina de manera gradual a potencia mitja ja 

que si la apliquem a molt baixa potencia, el procés esdevenir molt lent. La configuració 

final usada ha estat en el punt mitjà. 
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Suavitzat o relaxació 

El que permet fet aquesta eina és relaxar justament una xarxa de polígons, com la del nostra 

model, minimitzant els angles que hi ha entre polígons individuals. 

 

Il·lustració 56. Símbol de la eina de relaxació. Font: Pròpia. 

 

Il·lustració 57. Menú de configuració de la eina de suavitzat. Font: Pròpia. 

Pel que fa a les configuracions usades a la eina de relaxació, hem fet ús només de la primera 

d’elles la qual permet definir la agressivitat amb la que la eina actua. La configuració final usada 

ha estat la que es pot observar a la imatge. 

S’ha decidit introduir aquesta eina en tercer lloc per tal de relaxar les zones més anguloses del 

model i que també es poden haver vist incrementades per la reparació manual i la reducció de 

soroll aplicades abans. 
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Reducció de triangles 

Aquesta eina consisteix en un algoritme que permet reduir la xarxa de poligonal que forma el 

model de manera intel·ligent preservant la forma original del model. 

 

Il·lustració 58. Símbol de la eina de reducció selectiva de triangles. Font: Pròpia. 

 

Il·lustració 59. Menú de configuració de la eina de reducció selectiva de triangles. Font: Pròpia. 

Fonamentalment el que ens permet ajustar aquesta eina és el nombre final de triangles que 

volem que el model tingui. Fonamentalment, hi ha dos modes per a realitzar la reducció de 

triangles del model: comptador de triangles o mitjançant toleràncies. 

Aquest estudi es centrarà en la utilització del mètode basat en recompte de triangles que a la 

mateixa vegada permet reduir el nombre de triangles mitjançant la introducció del percentatge 

de reducció que es vol aplicar, o mitjançant un valor objectiu de nombre de triangles. 

Finalment, ens ha semblat que la opció percentual permetia aplicar de manera més gradual la 

reducció de triangles. Els valors percentuals aplicats per a la reducció dels triangles han variat 

de manera significativa en el transcurs de la reparació del model. Podem de fet, dividir en dues 

fases diferents l’aplicació d’aquesta eina, donat que ens vam adonar que el nombre inicial de 

triangles que presentava el model era molt més elevat del què presentaven altres estudis 

realitzats de característiques similars. Així doncs, vam decidir que el model inicial podia reduir 

el nombre de triangles que presentava de manera significativa, donat que la complexitat del 

model no requereix d’aquesta complexa xarxa polièdrica per a ser representada. 

 Primera etapa:  Per a les primeres iteracions del procés vam fer ús d’un percentatge de 

reducció del 40%, fins arribar a un valor proper al milió de triangles. 

 Segona etapa: Una vagada el nombre de triangles era menor del mínim indicat per a la 

etapa anterior vam decidir que aplicaríem una reducció del 10% per a cada iteració. 
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Reparació automàtica: “Mesh Doctor” 

La darrere eina a aplicar és la potent eina de reparació automàtica de malles poligonals que té 

Geomagic. Aquesta eina ens permet, al final de cada iteració, corregir els desperfectes que es 

trobin al model. 

  

Il·lustració 60. Icona de la eina en qüestió. Font: Pròpia. 

 

Il·lustració 61. Menú de configuració de la eina de reducció selectiva de triangles. Font: Pròpia. 

Els conceptes que pot analitzar aquesta eina són múltiples i de naturalesa molt diversa, tal i com 

podem observar en la imatge anterior. Una característica important d’aquesta eina és que ens 

permet seleccionar quins elements vols que siguin analitzats i es reparin. Finalment, s’han 

acabat analitzant tots els disponibles. 

Ens agradaria comentar així mateix que la eina ha estat aplicada en cadascuna de les iteracions 

fins que els desperfectes trobats per Geomagic han estat nuls en tots els camps disponibles. 
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 Reparació cranial 

Comentaris i anotacions del procés 

Així mateix, m’agradaria deixar constància dels diversos problemes i circumstàncies que s’han 

hagut d’afrontar en aquesta etapa: 

 Primerament, cal remarcar que el coneixement inicial del programari al inici de la 

realització d'aquest TFG era nul, de tal manera que s’ha requerit d'un temps inicial per 

tal d’entendre el funcionament i familiaritzar-nos amb les diverses funcionalitats del 

programa. 

 L’aprenentatge de la utilització bàsica del programari s’ha realitzat mitjançant el material 

del curs especialitzat que els cotutors d’aquest treball desenvolupen: “Introduction to 

biomechanical computer simulation”. 

 Tot el procés de reconstrucció ha comptat amb l’assessorament i supervisió constant dels 

directors del treball, cosa que ha permès dur a bon terme el desenvolupament del treball 

i detectar possibles errors al procés. 

 El procés de millora amb Geomagic ha estat llarg i s’han dedicat uns recursos temporals 

importants, donat que la generació d'un model amb un bon compromís entre la 

representació de la realitat cranial i la adaptabilitat al software d'anàlisi estructural és 

fonamental per tal de no observar errors en fases futures de l’estudi. 

 La utilització de les eines s’ha realitzat amb molta cura i de manera gradual per tal de dur 

a bon port la millora del procés.  Per aquest mateix motiu cal vigilar l’acció que realitzen 

sobre el model cranial. Aquesta revisió del model es durà a terme en cada iteració del 

model i es centraran sobre tot en unes determinades àrees del model que s’ha considerat 

que requereixen especial atenció. Fonamentalment són aquelles zones que presenten 

reduïdes dimensions o gruixos petit, tal i com s’ha comentat anteriorment. 

 Un dels foràmens de les 1es dents del dentari, a la part davantera de l’ós premaxil·lar, ha 

sofert d’un trencament arran del procés iteratiu aplicat i del gruix més prim respecte l’ós 

que rodeja aquesta zona. Aquest fet ha succeït en les darreres iteracions i ha acabat 

marcant el final del procés iteratiu, una vegada s’havia aconseguit solucionar el problema 

(tal i com expliquem en el següent punt), donat que les condicions del model eren prou 

vàlides. 

 El tipus d’unió “bridge” de la eina de tancament de forat, ha estat utilitzat en la darrera 

iteració amb la finalitat d’evitar el trencament d’aquest foramen de les 1es dents del 

dentari. L’objectiu ha estat incrementar el gruix lo mínim possible per tal d’evitar el 

trencament, de tal manera que s’ha construir una superfície de recoberta de la zona en 

aquelles direccions més primes que ens ha permès acabar obtenint el foramen intacte i 

en bones condicions. 

 Les cavitats a la zona parietal, que allotgen cervell i nervis, han vist reduïda de manera 

important la seva mida i geometria. En qualsevol cas, aquest fet no té rellevància a nivell 

estructural ja que  aquesta zona no té una funció de suport d’esforços. 

 

Il·lustració 62. Cavitats zona parietal. Font: Pròpia. 
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 El procés de reconstrucció s’ha hagut de començar de nou una segona vegada arran 

d’una mala configuració de la eina de reducció de soroll. El tipus de configuració que 

s’havia establert no era la adient per  a models biològics i l’aplicació de la eina no tenia 

gran efecte sobre el model arribant inclús, a crear petits desperfectes que l’eina de 

reparació automàtica havia de reparar en cadascuna de les iteracions. Finalment, es va 

optar per tornar a començar el procés de reconstrucció del model. 

 Fruit d’aquest primer procés de reconstrucció i de la revisió d’altres treballs, així com del 

guiatge dels tutors, ha estat observat que el nombre de triangles que presentava el 

model inicial generat amb Avizo era molt més gran del necessari tot i ser un model inicial. 

Altres models similars partien d’un valor inicial de triangles molt més petit. La taxa de 

reducció de triangles que s’ha aplicat al model inicial ha estat elevada per tal de tenir un 

número raonable de triangles d’acord amb altres estudis realitzats. Així mateix, el  temps 

de operació de les diverses eines i la operativitat del model s’ha incrementant de manera 

important. 

 Les dues cavitats laterals presents en la zona de la finestra nasal han acabat presentant 

una reducció important de les seves dimensions. De la mateixa manera que amb les 

cavitats a la zona parietal, això no és de gran importància donat que aquets orificis no 

presenten una funció estructural. 

 La eina de reparació automàtica probablement ha estalviat molta feina, sobre tot pel que 

fa al tancament de petits forats i sense dubte, per tots els altres conflictes que resol és 

també de gran importància. 
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 Evolució del procés 

La intenció d’aquest apartat és la de mostrar de manera general l’evolució del model. 

Model inicial 

El primer pas que s’ha realitzat ha estat aplicar l’eina de reparació automàtica, recomanat pel 

propi programari, donat el mal estat del model a causa de ser el provinent del propi escaneig. 

Aquesta primera aplicació ens resoldrà molts problemes i desperfectes. Seguidament observem 

el menú de la eina “Mesh Doctor”, amb tots els problemes que detecta en aquesta primera 

aplicació: 

 

Il·lustració 63. Menú de la eina “Mesh Doctor”, en la primera aplicació. Font: Pròpia. 

 

Il·lustració 64. Primer model abans d’iniciar el procés de reparació (9 milions de triangles). Font: Pròpia. 
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Model intermedi 

Mostrem a continuació l’aspecte que presentava un model intermedi: 

 

Il·lustració 65. Fase intermèdia del procés de reparació (Triangles del model: 1 milió). Font: Pròpia 

Model final 

Així doncs, una vegada s’han aplicat el nombre suficient d’iteracions, el model ha estat validat i 

aprovat pels tutors del projecte. El model final és el que segueix: 

 

Il·lustració 66. Model final obtingut amb Geomagic. Font: Pròpia. 

El nombre de triangles final del model ha estat de 220.000, com podem comprovar és un nombre 

molt més petit que el que presentava l’arxiu inicial. 

Generació del sòlid superficial CAD 

Una vegada el model complia les condicions desitjades que ens vam imposar al inici del procés 

i comptava amb l'aprovació dels directors del projecte, només restava generar l’arxiu de 

material sòlid a partir de les superfícies. 

Aquest procés pot realitzar-se de dues maneres diferents, per una banda el procés es pot 

realitzar de manera manual i per altra banda mitjançant la eina automàtica de generació de 

sòlids de què disposa el propi programa de Geomagic. Ens hem decantant finalment pe la opció 

automàtica donat que proporciona resultats molt bons i ens estalvia uns recursos temporals 

importants. 

 

Il·lustració 67. Menú d’opcions per a la conversió de triangles a sòlid superficial a Geomagic. Font: Pròpia. 
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Un detall important a valorar d’aquesta etapa és el format en què s’ha guardat aquest arxiu que 

haurà de introduir-se a ANSYS. Donat que és un procediment complicat aplicat a una geometria 

no trivial, és freqüent que la generació del sòlid no sigui correcte. Els formats en que tractarem 

de crear el sòlid seran: .igs, .sat, .stp. 

D’aquets tres formats l’únic que ens acabarà permetent generar el model sòlid serà el format 

.sat, que acostuma a ser el que dóna més bons resultats. Els altres dos formats no són capaços 

de generar l’arxiu correctament. 

En les següents imatges es pot observar el resultat d’una generació correcte d’arxiu de sòlid o 

l’error en el procés que deriva en la generació d’un arxiu superficial. 

 

Il·lustració 68. Imatges dels mòduls de geometria de ANSYS, on podem observar la correcte formació de l’arxiu sòlid 
(esquerra), o la formació errònia d’un arxiu de superfícies (dreta). Font: Pròpia. 
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Anàlisi de l’espècimen 

Introducció i selecció de programari 

Una vegada el sòlid s’ha generat amb èxit, decidim passar a la següent etapa que consisteix en 

l’anàlisi estructural. Així mateix, aquesta etapa esdevé la darrere de tot el procés dut a terme, 

que com ja em dit requerirà, en comparació a les dues etapes anteriors, una menor càrrega 

temporal. 

Els diversos softwares disponibles per realitzar anàlisis d’aquest tipus són variats i se’n poden 

trobar tant de gratuïts com de pagament. En qualsevol cas, farem ús d’un dels programes més 

usats i que gaudeixen de més prestigi actualment, ANSYS. L’elecció d’aquest programari també 

es deu al fet que els tutors treballen també amb aquest programa. A més a més, els sistemes 

informàtics de la UPC disposen d’una llicència estudiantil. 

ANSYS destaca en gran mesura pel paquet d’eines que conté, el qual permet abordar un gran 

nombre de problemes de diferent naturalesa. Esdevé, en línies generals, un paquet de solucions 

CAE, intuïtiu, potent i versàtil. Com passava amb Geomagic, una llicència individual té un preu 

elevat, d’acord amb la qualitat de les solucions que ofereix. 

 

Il·lustració 69. Icona de ANSYS®. Font: ansys.com 

Definició i acotació de l‘estudi 

Tal i com indica el títol del treball, l’estudi que s’ha de dur a terme es centra en l’estudi dels 

sistemes d’alimentació del cocodril del Nil mitjançant mètodes FEA, però donat que aquest títol 

pot englobar un nombre molt gran d’estudis de diversa naturalesa, és de gran rellevància 

concretar quin és l’objectiu fonamental de l’estudi que es pretén realitzar en aquest TFG. 

Fonamentalment, aquest treball es divideix en dues etapes amb diferents finalitats. La primera 

part, esdevindrà un estudi estàtic de la mossegada donat que la posició del crani es mantindrà 

constant en tot moment, mentre que en la segona part realitzarem un estudi dinàmic de la 

mossegada, donat que l’únic paràmetre que variarà serà justament, aquest angle de mossegada. 

Cal remarcar però, que totes les simulacions que es duran a terme amb ANSYS i amb el mòdul 

d’anàlisi estructural estàtic (“Static structural”). També per a la segona part, tot i que es parli 

d’un anàlisi dinàmic, realitzarem una successió d’estats estàtics que ens permetran simular un 

anàlisi dinàmic. 
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Primera etapa 

En aquesta fase serà estudiada la distribució de pressions i deformacions en l’estructura òssia 

cranial de l’espècimen analitzat, així com la força de mossegada, en funció de diferents 

paràmetres que juntament amb els tutors van ser acordats. Finalment es va decidir que 

s’analitzaria: 

a) Tipus de mossegada: S’han considerat els dos tipus de mossegada principals que pot 

dur a terme el cocodril; la bilateral i la unilateral. En el primer cas, la mossegada serà 

simètrica, cosa que implicarà tots els músculs que intervenen en la mossegada a ambdós 

costats de la mandíbula (els quals definirem més endavant). Així mateix, es tindrà en 

compte la zona de contacte amb la mandíbula en ambdós costats. Per al cas unilateral, 

només tindrem en compte les forces, la zona de mossegada, i el contacte amb la 

mandíbula per al costat on s’apliqui la mossegada. 

b) Restriccions de mossegada:  S’han tingut en compte dos tipus de restriccions possibles, 

la primer suposa que la zona de la mossegada del cocodril limita tots els possibles 

moviments en la zona, mentre que la segona hipòtesi estableix que únicament una de 

les direccions es troba restringida. 

c) Propietats del material ossi: Comprovarem el comportament del crani  atribuint a l’ós 

propietats isotròpiques i ortotròpiques. Més endavant es definiran de manera exacta 

aquets dos materials. 

Cal esmentar que aquesta primera part es realitzarà amb el crani de l’espècimen inclinat 30º, 

respecte de la seva horitzontal. 

 

Il·lustració 70. Aplicació d’una rotació de 30º al crani per tal d’establir la posició inicial. Font: Pròpia. 
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Segona etapa 

En una segona etapa, i tot havent analitzat els resultats de la primera experiència, l’estudi es 

focalitzarà en analitzar les distribucions d’esforços i deformacions, així com la força de 

mossegada, en funció de l’angle en què aquesta es realitza. 

Muntatge de les experiències: Els mòduls a ANSYS Workbench 

Les experiències que es volen dur a terme se centren en dos punts diferents: Per una part s’ha 

dut a terme la preparació del model i per una altra part, el propi disseny de les experiències, així 

com el posterior anàlisi de resultats. 

Aquestes etapes que s’han de dur a terme per a què el model pugui ésser analitzat seran 

explicades a través del menú de projecte del mòdul “Structural Static”, a “ANSYS Workbench”. 

 

Il·lustració 71.  Imatge del menú inicial per a un anàlisi “Structural Static”. Font: Pròpia. 

Passem doncs a analitzar els diversos mòduls que apareixen al diagrama. 

Engineering Data 

El primer mòdul que ens trobem  ens permet definir diverses variables del model, basades sobre 

tot en dades numèriques, és per això, que el seu funcionament està basat en fulles de càlcul 

Excel. En el nostre cas, usarem aquest mòdul per una de les aplicacions més interessants que té; 

la definició dels materials ossis que farem servir. 

 

Il·lustració 72. Menú principal del mòdul “Engineering data”. Font: Pròpia. 
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Abans de definir de manera precisa els materials que s’han usat en aquest treball, cal comentar 

que en d’altres estudis d’aquestes característiques és usual no saber les característiques òssies 

exactes dels espècimens similars analitzats, cosa que es deu a diversos motius entre els que 

destaca la naturalesa anisòtrop de l’ós format per diverses capes que presenten diferent 

estructura (això acabarà aportant al ós diferents comportaments en funció de la direcció 

d’aplicació dels esforços), i la impossibilitat de les tècniques disponibles al mercat per tal de 

caracteritzar de manera exacte les propietats òssies. 

És per això, que moltes vegades es recórrer a fer ús de materials ossis simplificats i definits en 

estudis anteriors. Els materials més usats per simular aquestes característiques òssies són 

materials ortotròpics i isotròpics. Els primers es caracteritzen perquè permeten definir un 

comportament del material en funció de tres direccions diferents, cosa que permet simular, 

d’alguna manera, el comportament anisòtrop del material ossi real. L’ús de materials isotròpics, 

que simulen propietats constants per totes les direccions, esdevé una simplificació que va una 

mica més enllà, i que ha esdevingut molt usada com a conseqüència d’alguns estudis que han 

mostrat com aquesta simplificació de material, permet obtenir distribucions de tensions i 

desplaçaments molt semblats a les aportades per materials ortotròpics, o d’altres aproximacions 

més complicades, i el que és més important, la tendència de les distribucions (més que no pas 

el valor exacte), de tensions i deformacions es manté igual en línies generals. 

Així doncs, s’han seleccionat dos materials diferents per tal de comparar-los: 

 Material isotròpic 

Les seves propietats són: 

 

 

Il·lustració 73. Propietats del material isotròpic. Font: Pròpia. 

 

Aquest primer material isotròpic ha estat extret de (Fortuny et al., 2015). 
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 Material ortotròpic 

Les seves propietats són: 

 

 

Il·lustració 74. Propietats del material ortotròpic. Font: Pròpia. 

 

Les dades concretes d’aquest material ortotròpic han estat extretes de (Porro et al., 

2011). 

Geometry 

Aquest mòdul de ANSYS és un editor CAD 3D que ens permet modificar el model CAD exportat 

al programa o dissenyar un model 3D amb les diverses eines de què disposa. En el nostre cas el 

model s’exportarà a partir del model reparat amb Geomagic. 

 

Il·lustració 75. Menú del mòdul “Geometry”. Font: Pròpia. 

Una vegada l’arxiu s’ha importat amb èxit haurà d’ésser modificat per tal de definir les àrees 

d’inserció musculars. Així mateix, també ens permetrà definir les àrees que correspondran a les 

restriccions de moviment (còndil i contacte amb la mandíbula), així com les àrees de mossegada. 
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Les àrees d’inserció muscular són aquelles zones on un múscul s’insereix a l’ós de tal manera 

que n’esdevé el punt d’unió. Aquestes zones seran usades com a punts d’aplicació de les forces 

musculars. 

 

Il·lustració 76. Aparença del mòdul de disseny de ANSYS “Design Modeler”. Font: Pròpia. 

Seguidament analitzem el procés de creació de les àrees de inserció, les zones de fixació i les 

zones de mossegada del cocodril, que és el mateix per a totes elles. 

Per tal de crear les diverses àrees comentades farem ús d’algunes eines de què disposa el mòdul. 

La eina fonamental que ha estat usada és “Extrude”, que ens ha permès “imprimir” croquis 

realitzats sobre plans, a la superfície del model de tal manera que s’han pogut definir les diverses 

àrees necessàries. 

 

Il·lustració 77. Configuracions de l’eina “Extrude”. Font: Pròpia 
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Les principals configuracions usades han estat: 

 “Geometry”: Ens permet seleccionar quin esbós és el que es vol imprimir. 

 “Operation”: Aquesta opció ens permet seleccionar la modalitat en què volem que operi 

la eina. En el nostre cas sempre serà “Imprint Faces”, és a dir, impressió  en les cares. 

 “Extent type”: Defineix la manera en què la eina imprimirà els esbossos realitzats sobre 

la superfície. Presenta diverses modalitats, de les quals nosaltres hem fet servir, 

fonamentalment: 

o “Fixed”: Aquesta operació permet fixar una distancia des del pla de treball fins 

a la distancia on es vol fer l’esbós. Remarcar que imprimirà el dibuix seleccionat 

sobre la superfície que es trobi en el seu camí entre el pla de treball i la distancia 

fixada. 

 

o “To Faces”: Com a resultat de seleccionar aquesta opció s’haurà de seleccionar 

del model totes les superfícies sobre les que es vol que s’imprimeix el model. 

 

Il·lustració 78. Aplicació de la eina “Extrude” amb la modalitat “To Faces”. Font: Pròpia. 

A més a més d’aquesta eina també  podríem destacar: 

 “New Plane”: Aquesta eina ens permet generar un nou pla de coordenades que ens serà 

de gran utilitat per tal de definir les diverses àrees. 

 

 “Rotate”: Eina que ens permet fer una rotació del cos desitjat en funció de l’eix dels 

sistema de coordenades que es desitgi. 

Fonamentalment, amb aquestes eines hem estat capaços de definir les diverses àrees 

necessàries per a fer el model. Així mateix, sabem gràcies a la bibliografia disponible i als 

diferents atles, quins són els diferents músculs associats a la mossegada de l’espècimen  en 

qüestió: mAMES, mAMP, AMEM i mAMEp, músculs tots elles, adductors. Pel que fa a les àrees 

de fixació i les zona de mossegada han estat establertes d’acord amb el criteri i coneixement del 

cotutor d’aquest treball, així com de la informació obtinguda de la bibliografia. 
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Les àrees de inserció han estat obtingudes de la bibliografia (Holiday et al., 2013), extrapolades 

i adaptades del Alligator mississipensis. A continuació mostrem les diverses àrees de inserció 

usades com a referència: 

 

  

 

 

Il·lustració 79. Insercions dels diferents músculs tinguts en compte, de dalt a baix: mAMP, mAMES, AMEM, mAMEp. 
Font: Holiday et al., 2013. 
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A continuació, mostrem les diverses àrees modelades mitjançant el mòdul “Design Modeler”: 

 

Il·lustració 80. Visualització de les diverses àrees de inserció musculars, zones fixació i mossegada. Font: Pròpia. 
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Model 

Fonamentalment aquest mòdul es centrat en la creació del mallat de l’espècimen. En altres 

estudis de característiques semblants els mallats que s’apliquen són del tipus “Patch 

Independent”, donat que aquests permeten una molt bona adaptació del mallat a geometries 

irregulars i complexes. Així mateix, i juntament amb els tutors d’aquest TFG, es va acordar que 

l’objectiu era arribar bora d’un milió i mig de elements, a la vegada que s’havia de comprovar la 

qualitat del mallat realitzat. 

 

Il·lustració 81.Menú de configuracions de “Patch Independent”. Font: Pròpia. 

Per tal de poder definir una malla que fos prou correcte pel nostre model,  van ser analitzats dos 

paràmetres qualitatius associats a la generació de mallats: ”Skewnees” i “Orthogonal Quality”, 

que expliquem a continuació: 

 ”Skewnees”: Aquest indicador permet mesurar les diferències entre una cel·la ideal 

tetraèdrica i les cel·les tetraèdriques del mallat que s’està realitzant. Aquest indicador 

també es mesura entre 0 i 1 sent ara però, millor quan més proper al 0. 

 

Il·lustració 82.Escala de mesura del indicador “Skewnees”. Font: ANSYS® (2014). Introduction to ANSYS modules. 

 “Orthogonal Quality”: Aquest indicador de qualitat, que mesura entre 0 i 1, ens dóna 

una mesura de la perpendicularitat entre cares i cel·les. Un bon model serà aquell que 

no presenti canvis sobtats entre elements. 

 

Il·lustració 83. Escala de mesura del indicador “Orthogonal Quality”. Font: ANSYS® (2014). Introduction to ANSYS 
modules. 
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Es van realitzar diverses proves tot modificant els principals paràmetres del mètode de mallat 

utilitzat. Les principals configuracions analitzades han estat: 

 “Max Element Size”: Aquest paràmetre permet establir la dimensió màxima dels 

elements del mallat. 

 “Min Size Limit”: De la mateixa manera que en el cas anterior, però en aquest cas et 

permet definir la mida mínim dels elements. 

 “Refinement”: Aquesta eina permet estipula al programa la manera i en què el mallat 

esdevé més dens i quan esdevé menys dens. En el nostre cas, aquesta opció sempre ha 

estat configurada en ”Proximity and Curvature”, de tal manera que el refinament de la 

malla es realitza en  funció de la curvatura i de la proximitat a la que es trobin els diversos 

volums i cossos del model analitzat i esdevé la millor configuració que es pot definir en 

aquest apartat. 

A continuació mostrem una taula amb les diverses configuracions provades fins a arribar a la 

solució final: 

CONFIGURACIÓ MALLAT ANÀLISI MALLAT 

Max Element Size Min Size 
Limit 

Nodes Elements Orthogonal 
Quality 

Skewnees 

Default 5 mm 350.000 200.000 0.7 0.30 

Default 3 mm 700.000 450.000 0.88 0.19 

Default 2.5 mm 782.000 520.000 0.85 0.24 

Default 2 mm 1.115.000 750.000 0.85 0.24 

3 mm 2 mm 2.100.000 1.300.000 0.90 0.15 
Taula 2. Selecció del mallat. Font: Pròpia. 

Així doncs, com pot ésser apreciat a la taula, la darrera malla compleix amb l’objectiu que es va 

fixar de manera conjunta amb els tutors del treball i a la vegada que presenta uns indicadors de 

qualitat prou bons. Aquesta malla és doncs, la seleccionada per tal de dur a terme totes les 

experiències. 

Setup 

Aquesta etapa es centra en el muntatge pròpiament dit de les experiències que es volen 

analitzar. Fixem-nos doncs, en l’establiment de les forces i les restriccions de moviment. 

o Forces musculars 

Els valors de les forces musculars que aplicarem al nostre model no es corresponen al cocodril 

del Nil, degut a què no hi ha cap bibliografia que s’hagi centrat en l’estudi d’aquest  cocodril.  

Així doncs, les forces que usarem seran les obtingudes per al Alligator mississipensis, i que es 

troben documentades a (Gignac, 2010; Porro et al., 2011). En qualsevol cas, i tal i com es 

comenta a (Gignac, 2010), les forces que podran exercir els diversos espècimens varien en funció 

de la seva dimensió de tal manera que es poden aplicar tècniques homotètiques (Marcé-nogué 

et al., 2013), per l’ajust d’aquestes forces a les dimensions de l’espècimen utilitzat tot tenint en 

compte que quan més petit sigui l’espècimen, més petites seran aquestes forces musculars. En 

el nostre cas, donat que les mides del cocodril del Nil analitzat eren molt semblants a les del 

Al·ligàtor pel qual es tenen els mòduls i direccions de forces, s’ha decidit no realitzar cap tipus 

d’escalat de forces. Les dimensions de ambdós espècimens són: 
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o Volum del Alligator mississipensis: 1.100.000 mm3. 

o Volum del Crocodylus niloticus: 851.000 mm3. 

Així doncs, el volum del crani del cocodril del Nil representa un 77.4% del volum de l’Al·ligàtor. 

En qualsevol cas, si que es té constància dels principals músculs que intervenen en els 

mecanismes d’alimentació del cocodril del Nil  (que difereixen dels de l’Al·ligàtor), i que són 

quatre dels músculs adductors. Les forces que aplicarem en les diverses àrees d’inserció per a 

cada múscul seran: 

 Fx [N] Fy [N] Fz [N] 

mAMES -46,88 59,12 -9,96 

mAMP -44,77 89,81 -10,99 

mAMEM -14,56 9,45 -5,37 

mAMEp -9,95 8,56 -4,56 

Taula 3. Forcés musculars del Alligator mississipensis rellevants per al Cocodril del Nil. Font: Gignac, 2010; Porro et 
al., 2011. 

Aquests valors es corresponent al costat esquerra. Per al costat dret, les forces que s’aplicaran 

seran les mateixes però variarà el signe de la component Y, prenent el sistema de referencia 

global. En la següent imatge observem el resultat de l’aplicació de les forces que acabem de 

definir: 

 

Il·lustració 84. Visualització de les forces aplicades a les zones d’inserció. Font: Pròpia. 
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o Restriccions de moviment 

Totes les restriccions de moviment, ja sigui amb la mandíbula o amb el còndil, així com les zones 

de mossegada, han estat simulades amb la eina “Displacement”, dintre del mòdul d’eines  

“suport” que permet introduir restriccions de moviment (o condicions de contorn). En concret 

la eina “Displacement”, permet  fixar el moviment en cadascuna de les direccions (X,Y,Z), 

respecte un sistema de coordenades determinat. 

 

Il·lustració 85. Configuracions de una restricció de tipus “Displacement”. Font: Pròpia. 

Una vegada hem analitzat la introducció de les forces i les condicions de contorn del sistema, 

només resta especificar de manera concreta els muntatges que s’han de dur a terme per a 

simular els diferents casos desitjats. 

Així mateix procedim a analitzar els 3 factors que comentàvem que variaven en aquest primer 

cas: 

o Tipus de mossegada: A nivell experimental, del tipus de mossegada dependrà les forces 

que entren en joc (un costat o els dos), i les restriccions que es tenen en compte 

(contacte amb la mandíbula a un costat o als dos i mossegada a un costat o als dos). Així 

doncs, en el cas bilateral totes les forces, així com totes les restriccions, seran aplicades 

a ambdós costats i en el cas unilateral seran aplicades només en un costat (que serà el 

mateix per a totes les forces i restriccions, establert finalment, en el costat esquerra). 

 

o Tipus de fixació: Tal i com s’ha comentat anteriorment, els tipus de fixacions de 

mossegada definits anteriorment consisteixen en una fixació exclusivament vertical, i 

una altra que fixarà totes les restriccions de moviment. 

 

o Material: Tal i com ja hem analitzat, la selecció de material es donarà entre un de 

isotròpic i un altre de ortotròpic. La aplicació del tipus de material es realitza des de la 

branca inicial model, que es troba en la part superior del menú d’operacions. 

Com a resultat de la variació d’aquets 3 conceptes obtenim un total de 8 experiències possibles 

que analitzarem en el següent apartat. 
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Per a la segona part del treball, l’únic element nou que s’introdueix és la variació de l’angle 

d’inclinació cranial, amb l’objectiu de simular la mossegada  del cocodril. Per tal de fer aquesta 

simulació s’han establert uns angles d’anàlisi que són: 0º, 10º, 20º, 30º i 40º. 

Així mateix, per tal de definir el tipus de mossegada analitzada, el tipus de fixació i el material 

usats en aquesta part, farem ús de les conclusions de la primera part del treball. Finalment, i 

com explicarem més endavant, s’ha escollit dur a terme la experiència per als dos tipus de 

mossegada amb material isotròpic i pels dos tipus de fixació. Així doncs, el nombre total 

d’experiències diferents que s’hauran d’analitzar serà de 20. De les quals 4, coincideixen amb 

experiències del primer apartat. 

 Resultats a analitzar 

El darrer paràmetre que ha d’ésser configurat abans de poder solucionar el model és establir 

quins resultats es voldran mostrar un com s’hagi solucionat el model. Val a dir, que aquesta 

configuració es pot dur a terme tant abans de resoldre’l com després donada que tota la 

informació de la solució del model és emmagatzemada per ANSYS. Em preferit configurar-ho 

abans de dur a terme les experiències, donat que en totes analitzarem el mateix que serà la 

deformació total, el mapa de pressions total i les forces de reacció que apareixeran en les àrees 

de mossegada (només 1 en el cas de la mossegada unilateral). 

 

Il·lustració 86. Part de l’arbre de projecte corresponent a la solució. Font: Pròpia. 

Solution 

Aquest mòdul se centra en la resolució dels sistema introduït mitjançant tots els paràmetres 

aplicats al model. Així  mateix, les configuracions disponibles d’aquest mòdul són mínimes i més 

orientades a usuaris experts (Selecció de nombre de CPU’s que es volen usar en la resolució, 

iteracions màximes que pot dur a terme l’algoritme de resolució,...), i que nosaltres no 

configurarem. 

Donat que les característiques tècniques de l’ordinador usat són modestes per a realitzar 

simulacions d’aquest tipus, el temps mitjà requerit per a dur a terme una simulació, s’ha estimat 

en 1 hora. Si tenim en compte el nombre total d’experiències diferent que s’ha de dur a terme, 

tenim que el temps total per a realitzar les simulacions és de 24 hores. En qualsevol cas, donat 

que s’han realitzat proves i s’han hagut de repetir experiències diverses vegades per diferents 

motius, aquets valor ha pujat substancialment, fins a situar-se entorn de les 35 hores o fins i tot 

més. 
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Results 

Els models estan preparats així com les forces, les diverses restriccions de moviment i les 

experiències a dur a terme estan ben definides. Podem doncs, mostrar els resultats i analitzar-

los. Ho farem de manera ordenada, començant per la primera part: 

Primera part 

Mostrem els resultats de les 8 experiències: 

1. Mossegada bilateral, material isotròpic i fixació total 

 

 

Il·lustració 87. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada bilateral, material isotròpic i fixació total. 
Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 37.7 N i Dreta: 24.7 N. 
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2. Mossegada bilateral, material isotròpic i fixació vertical 

 

 

Il·lustració 88. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada bilateral, material isotròpic i fixació 
vertical. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 8.3 N i Dreta: 8.9 N. 

3. Mossegada bilateral, material ortotròpic i fixació total 

 

 

Il·lustració 89. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada bilateral, material ortotròpic i fixació total. 
Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 7.9 N i Dreta: 7.0 N. 
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4. Mossegada bilateral, material ortotròpic i fixació vertical 

 

 

Il·lustració 90. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada unilateral, material ortotròpic i fixació 
vertical. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 5.6 N i Dreta: 6.5 N. 

5. Mossegada unilateral, material isotròpic i fixació total 

 

 

Il·lustració 91. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada unilateral, material isotròpic i fixació total. 
Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 30 N. 
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6. Mossegada unilateral, material isotròpic i fixació vertical 

 

 

Il·lustració 92.Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada unilateral, material isotròpic i fixació 
vertical. Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 6.8 N. 

7. Mossegada unilateral, material ortotròpic i fixació total 

 

 

Il·lustració 93. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada unilateral, material ortotròpic i fixació 
total. Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 10.7 N. 

 

 



Albert Rodríguez i Nicolás TFG UPC 

72 
Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

8. Mossegada unilateral, material ortotròpic i fixació vertical 

 

 

Il·lustració 94. Diagrames de deformacions i tensions per a la mossegada unilateral, material ortotròpic i fixació 
vertical. Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 4.55 N. 
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Per finalitzar aquesta primera part, creiem que és convenient representar les diverses forces de 

reacció obtingudes, ja que ens serà molt més fàcil el seu anàlisis. Les gràfiques que es 

presentaran a continuació, es centraran en analitzar les diferencien per al material ossi i per al 

tipus de fixació. No se centraran en la comparació de resultats per al tipus de mossegada donat 

que no tindria sentit en tractar-se de dues mossegades totalment diferents. 

A) Comparació tipus de fixació 

 

Il·lustració 95. Gràfics per a la comparació del tipus de fixació. Font: Pròpia. 
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B) Comparació tipus de material 

  

Il·lustració 96. Gràfics per a la comparació del tipus de material. Font: Pròpia. 
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Segona part  

Com ja hem comentat anteriorment en aquesta segona experiència el material serà comú en 

totes les experiències realitzades (isotròpic), i és variarà el tipus de mossegada i la fixació. 

Observem a continuació els resultats obtinguts: 

A) Mossegada Bilateral, i fixació total 

Cas 0º: 

 

Il·lustració 97.Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació total de 0º. Font: Pròpia. 

Forces de Reacció: Esquerra: 35 N i Dreta:  50 N. 

Cas 10º: 

 

Il·lustració 98. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació total de 10º. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 21,3 N i Dreta: 16,3 N. 

 



Albert Rodríguez i Nicolás TFG UPC 

76 
Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

Cas 20º: 

 

 

Il·lustració 99. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació total de 20º. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 30,5 N i Dreta: 17,88 N. 

Cas 30º: 

 

 

Il·lustració 100. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació total de 30º. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra  37,7 N i Dreta: 24,7 N. 
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Cas 40º: 

 

 

Il·lustració 101. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació total de 40º. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 50 N i Dreta: 37 N. 

Si fem una gràfica de les forces de mossegada en funció del angle de mossegada, obtenim: 

 

Il·lustració 102. Forces de reacció en les zones de mossegada per al cas bilateral i fixació total. Font: Pròpia. 
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B) Mossegada Unilateral i fixació total 

Cas 0º: 

 

 

Il·lustració 103. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació total de 0º. Font: Pròpia. 

Força de Reacció (Esquerra): 43.6 N. 

Cas 10º: 

 

 

Il·lustració 104. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació total de 10º. Font: Pròpia. 

Força de Reacció (Esquerra): 25.28 N. 
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Cas 20º: 

 

 

Il·lustració 105. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació total de 20º. Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra):  27.6 N. 

Cas 30º: 

 

 

Il·lustració 106. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació total de 30º. Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 30 N. 
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Cas 40º: 

 

Il·lustració 107. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació total de 40º. Font: Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 39 N. 

De la mateixa manera que hem fet abans farem una gràfica de la evolució de la força  de 

mossegada: 

 

Il·lustració 108. Forces de reacció en les zones de mossegada per al cas unilateral i fixació total. Font: Pròpia. 
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C) Mossegada bilateral i fixació vertical 

Cas 0º: 

 

Il·lustració 109. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació vertical de 0º. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 17 N i Dreta: 20.3 N. 

Cas 10º: 

 

 

Il·lustració 110. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació vertical de 10º. Font: 
Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 12.6 N i Dreta: 15 N. 
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Cas 20º: 

 

 

Il·lustració 111. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació vertical de 20º. Font: 
Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 10.3 N i Dreta: 12 N. 

Cas 30º: 

 

 

Il·lustració 112. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació vertical de 30º. Font: 
Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 8.2 N i Dreta: 8.9 N. 
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Cas 40º: 

 

Il·lustració 113. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència bilateral i fixació vertical de 0º. Font: Pròpia. 

Forces de reacció: Esquerra: 6.6 N i Dreta: 5.12 N. 

Si representem la evolució de la força de mossegada en funció del angle tenim: 

 

Il·lustració 114. Forces de reacció en les zones de mossegada per al cas bilateral i fixació vertical. Font: Pròpia. 
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D) Mossegada unilateral i fixació vertical 

Cas 0º: 

 

Il·lustració 115. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació vertical de 0º. Font: 
Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 17.3 N. 

Cas 10º: 

 

Il·lustració 116. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació vertical de 10º. Font: 
Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 12 N. 
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Cas 20º: 

 

Il·lustració 117. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació vertical de 20º. Font: 
Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 9.2 N. 

Cas 30º: 

 

Il·lustració 118. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació vertical de 30º. Font: 
Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 6.8 N. 
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Cas 40º: 

 

Il·lustració 119. Diagrames de deformacions i tensions per l’experiència unilateral i fixació vertical de 40º. Font: 
Pròpia. 

Força de reacció (esquerra): 4,4 N. 

Representem les forces de reacció com en els casos anteriors: 

 

Il·lustració 120. Forces de reacció en les zones de mossegada per al cas bilateral i fixació vertical. Font: Pròpia. 
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Anàlisi dels resultats 

Seguidament tractarem de dur a terme un anàlisi dels resultats obtinguts en les diverses 

experiències que acabem d’explicar i mostrar. Per tal de fer això mateix analitzarem els resultats 

ordenadament. 

Primera part 

Mossegada bilateral - Mossegada unilateral 

De les diverses experiències que s’han realitzat, s’ha arribat a una conclusió que es fa evident; 

les mossegades bilaterals produeixen distribucions de deformacions i de pressions que són 

gairebé totalment simètriques; Això és fonamentalment el que es pot apreciar en les 4 

simulacions bilaterals que s’han dut a terme. Només en la segona experiència s’ha observat que 

aquest comportament es perdés lleugerament, però si es compara amb la quarta experiència, 

on també sembla que hi ha una petita pèrdua de la simetria de deformacions i esforços, ens 

adonem que sembla més causat per la fixació vertical de la mossegada que no pas pel tipus. 

És realment interessant veure com amb unes àrees d’inserció fetes manualment, i que per tant 

no són idèntiques a ambdós costats, sobre un crani real, que no és perfectament simètric, les 

deformacions i els esforços es reparteixen amb aquest nivell de simetria. Així mateix, els valors 

de les forces de reacció són molt semblants per a un mateix tipus de mossegada, cosa que també 

indica aquest nivell de simetria del model. 

Pel que fa a les experiències de mossegada unilateral, els patrons d’esforços observats en totes 

les experiències és el mateix; la part que més tensions suporta és aquella que es mou entre les 

zones d’inserció musculars i la zona de mossegada, deixant l’altre meitat del crani amb unes 

càrregues molt més reduïdes. Així mateix, es pot observar que una de les zones que més 

càrregues pateix, a més a més de les zones de restricció de contacte amb la mandíbula i el còndil, 

és la zona del frontal i el palatí. 

Així mateix, pel que fa a la simetria en aquest segon cas, s’observa que no hi ha cap patró de 

simetria definit, tot i que a les 4 experiències unilaterals diferents de les que es disposa en 

aquesta primera part s’intueix que l’estructura cranial tracta de distribuir de manera uniforme 

les deformacions que pateix el model, aconseguint-ho molt millor quan la fixació de la 

mossegada es dóna només en direcció vertical. Si ens fixem en els mapes de pressions del model 

podem apreciar la gran asimetria que presenten, trobant-se els esforços majors en la banda on 

es realitza la mossegada. 
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Fixació total – Fixació vertical 

Hem pogut comprovar com en establir una fixació total en la zona de mossegada, les 

deformacions es distribueixen paral·lelament a la línia virtual que uneix les dues àrees de fixació 

en el cas de la mossegada bilateral, i que les deformacions es distribueixen formant anelles al 

voltant de la zona de mossegada en al cas unilateral. Així doncs, restringir el moviment en totes 

les direccions farà que s’acumulin gradients de deformació  en la zona de mossegada, a la vegada 

que permetrà que la zona premaxil·lar (zona més allunyada de les insercions musculars), veurà 

reduïda les deformacions que pateix. Si la fixació s’estableix en el segon cas, on la restricció és 

només en la direcció vertical, es pot observar com l’estructura cranial redueix lleugerament les 

deformacions patides en els dos tipus de mossegada i es suavitzen els gradients, respecte de les 

experiències amb fixació total, cosa que es troba íntimament lligada amb la reducció de les 

forces de mossegada. 

La fixació vertical també produeix una pèrdua de simetria en els gràfics de deformacions per a 

la mossegada bilateral degut probablement a la asimetria dels diferents elements, mentre que 

per a la mossegada unilateral, observem com els diagrames de deformacions guanyen simetria, 

just al contrari que en els casos bilaterals, degut probablement a la gran reducció dels mòduls 

de les forces de reacció. 

Si ens fixem en les parells d’experiències en que només varia el tipus de fixació ens adonem que 

les pressions són molt semblants, tant en distribució com en valor absolut. 

Pel què fa als valors de les forces de mossegada observem que el tipus de fixació i té un efecte 

important; Tal i com s’observa clarament als diagrames de barres per a l’anàlisi del tipus de 

fixació, quan aquesta és total els valors són majors, per a qualsevol dels 4 casos plantejats. Si 

ens fixem en un punt de vista estructural, té molt de sentit que sigui d’aquesta manera, donat 

que es restringeix molt més el moviment, cosa que ha d’esdevenir en una reacció total major. 

Aquest fet, i en general tot el comportament observat, té una interpretació biològica clara 

basada en la pròpia naturalesa de la mossegada; una fixació vertical significa que el cocodril 

esquinça la seva presa i per tant, existeix un determinat moviment en l’acte, produint 

lògicament, valors de forces més petits que no pas en la fixació total, que equivaldria a mossegar 

la presa. Si ens fixem en quan un cocodril utilitza un tipus de mossegada o un altre, ens adonem 

que quan aquest a de capturar una presa de grans dimensions el que justament farà, serà tractar 

d’esquinçar la pell de l’animal i no pas subjectar-lo de manera estricta, en canvi quan les mides 

de la presa són més reduïdes, el cocodril tractarà de fixar l’animal mossegant-lo. Des d’aquest 

punt de vista, que les forces de reacció siguin menors per a la fixació vertical pren molt de sentit 

en tractar de reduir els esforços i deformacions que es produeixen en l’estructura cranial en 

intentar caçar una presa de grans dimensions. 
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Material Isotròpic – Material Ortotròpic 

En la realització d’aquesta primera experiència em pogut comprovar que les diferencies 

observades entre els dos materials són mínimes. Com es podia suposar, el material ortotròpic 

propicia mapes de deformacions i tensions més complexes donades les seves propietats 

variables en funció de 3 direccions diferents però la tendència que presenten tensions i 

deformacions és la mateixa en ambdós casos, obtenint-se per al material ortotròpic valors 

màxims majors. 

Així mateix, com es pot comprovar als diagrames de les forces de mossegada en què es compara 

el tipus de material, aquest també afecta als valors de les forces de reacció. Amb material 

isotròpic, els valors obtinguts són majors que no pas amb material ortotròpic, aquest decrement 

en les forces de reacció té, sens dubte, molt a veure amb la variació de les propietats segons la 

direcció, així com amb el fet que les proves realitzades en aquest primer apartat s’han dut a 

terme per a un angle de 30º. 

Fer ús de materials isotròpics, que representen una gran simplificació del material ossi real, ens 

permet obtenir distribucions i patrons, tant de tensions com de deformacions, vàlids i 

orientatius. 

  



Albert Rodríguez i Nicolás TFG UPC 

90 
Estudi biomecànic computacional d’un cocodril del Nil durant els mecanismes d’alimentació. 

Segona part 

Per tal de interpretar els resultats per aquesta segona tongada d’experiències, ens fixarem 

primer en els diagrames de deformacions i tensions per a l’angle major i anirem disminuint fins 

arribar al menor. 

Si ens fixem en els diagrames de deformacions podem observar com aquestes, en les zones 

adjacents a la àrea de mossegada, es van  reduint a mesura que l’angle de tancament es fa petit. 

Aquest fet es podria interpretar d’alguna manera, com que la mossegada guanya estabilitat i 

fixa molt millor allò que agafa a mesura que la mossegada es tanca. L’única experiència en què 

no es pot observar això és en la darrera (mossegada unilateral i fixació vertical), on les 

deformacions comencen sent mínimes en les zones properes a les insercions musculars per anar 

creixent en tota la estructura cranial, cosa que es deu a la combinació de mossegada unilateral 

i fixació vertical i que equivaldria a una mossegada de tipus esquinçament unilateral, i que 

esdevé doncs la més inestable de totes les analitzades. 

Així mateix, i en relació amb els comentaris realitzats per a la primera part, les distribucions són 

més simètriques per al cas de la mossegada bilateral però no ho són pas per al cas unilateral, tot 

i que s’observa com les deformacions tenen tendència a distribuir-se de manera simètrica per 

l’estructura cranial, cosa que es pot observar sobre tot en el cas de la fixació total donat que les 

deformacions presenten un grau de simetria important, des de la primera experiència a 40º, que 

creix a mesura que disminueix l’angle. En el primer cas que comentàvem (mossegada bilateral), 

es pot observar, per a la fixació total, un progressiu increment de les deformacions en la zona 

del frontal i el palatí que es faran màximes per a l’angle de 20º, mentre que les deformacions en 

el jugal (que també hauran incrementat fins als 20º), agafaran rellevància i adquiriran els valor 

màxims de deformacions per a les restants experiències fins al tancament total de la mandíbula. 

En cas de la fixació vertical la tendència serà la mateixa però no s’accentuarà de la mateixa 

manera. 

A la mossegada unilateral i fixació total, la evolució de les deformacions pateix un procés similar; 

tot i què en aquest cas podem observar com es produeix una progressiva càrrega del quadrat, 

del jugal i de la part esquerra del frontal (costat on es realitza la mossegada), sent el quadrat el 

que presentarà les majors deformacions en gran part del procés de mossegada i el jugal per als 

angles intermedis. En qualsevol cas, podríem remarcar també la distribució de deformacions 

que es dóna en ambdós costats del crani tot i estar carregada només un d’ells, tendint la 

estructura cranial a equilibrar les deformacions en ambdós costats, i homogeneïtzant-se a 

mesura que ens allunyem de l’ós quadrat i ens apropem al premaxil·lar. Per a la fixació vertical, 

el comportament és similar tot i què els estats de deformacions són molt més petits. 

Si per a la mateixa experiència analitzem els diagrames de les distribucions de pressions podem 

observar que en ambdós tipus de mossegada succeeix exactament el mateix; les pressions en 

l’obertura màxima són  valors relativament grans concentrats en les àrees de inserció (és a dir, 

a la zona de l’ós quadrat), però a mesura que l’angle decreix podem observar com els valors de 

les tensions màximes es van fent grans , a la vegada que les pressions es van distribuint per tota 

la estructura cranial, sent aquesta distribució d’esforços simètrica per al cas bilateral i asimètrica 

per al cas de la mossegada unilateral, amb majors càrregues en el costat de la mossegada. En les 
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dues mossegades es pot observar com la zona que queda més propera al premaxil·lar i per 

davant de les àrees de mossegada, presenta pressions petites. 

Així doncs, resta analitzar la evolució de les forces de mossegada. La tendència és similar per al 

parell de casos amb fixació total o per al parell de casos amb fixació vertical; Per a la fixació total, 

podem veure com la força de mossegada decreix a mesura que l’angle es redueix per a presentar 

un increment sobtat del cas a 10º fins al cas final de 0º, sembla ser que el cocodril és capaç de 

realitzar una gran força de mossegada quan la obertura és màxima i que aquesta capacitat 

decreix a mesura que es tanca, per a incrementar-se notablement en el tram final de la 

mossegada. Per a la fixació vertical el comportament és diferent, a mesura que l’angle 

d’obertura decreix la força creix en totes les experiències realitzades. 

Per finalitzar 

Per acabar, voldríem comentar la utilitat que han tingut totes aquestes experiències simulades 

per tal d’entendre el funcionament de la mossegada (que hem pogut observar en la segona 

part), i la influència de diferents factors relacionats amb el disseny de les experiències. Així 

doncs, les distribucions de deformacions, esforços i forces de mossegada ens ha permès 

comprendre els mecanismes biològics resultat de milers d’anys d’evolució i selecció natural. 

Si quelcom s’ha pogut discernir amb claredat una vegada s’havien analitzat els resultats, és que 

el  cocodril del Nil està “dissenyat” amb la finalitat de caçar les seves preses. L’evolució de les 

distribucions d’esforços en funció de l’angle de mossegada, les distribucions de pressions, la 

simetria tot i ser un crani real (que vol dir no perfectament simètric), i tenir àrees d’inserció fetes 

manualment... Se’ns dubte, el crani d’aquets animals està dissenyat amb un objectiu clar: caçar. 
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Aspectes econòmics, ambientals i de seguretat 
 

Aspectes  econòmics 
El desenvolupament dels aspectes econòmics d’aquest treball es poden trobar explicats al 

document adjunt a aquesta memòria anomenat “Pressupost_Estudi.pdf”. 

Aspectes ambientals 
La realització d’aquest estudi no ha tingut grans implicacions mediambientals , però si que 

podríem realitzar alguns comentaris al respecte: 

 En  l’escaneig del crani de l’espècimen  s’utilitzen  diversos materials plàstics caldria tenir 

cura de què es realitzes un bon reciclatge. 

 Pel que fa a la utilització del material ossi caldria anar amb compte amb la seva 

conservació, donat el valor d’aquest material i la dificultat d’aconseguir mostres 

d’aquest tipus. 

Aspectes de seguretat 
L’únic punt de treball en què s’haurien de tenir en compte aspectes de seguretat és en l’escaneig 

de la mostra, donat que aquest es basa en l’emissió de rajos X. A més a més, les tomografies 

industrials fan servir dosis de rajos X molt més grans que no pas els escàners mèdics. En 

qualsevol cas l’escàner de l’Institut Català de Paleontologia presenta unes instal·lacions 

totalment adequades i segures. 
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Aspectes temporals 
Tal i com es comenta en les conclusions d’aquest TFG, la proposta que trobem més interessant 

per a continuar amb el treball és la modelització de la mandíbula de l’espècimen al model: això 

ens podria permetre realitzar una simulació més acurada tant a la primera part (millora de 

l’estudi de les deformacions i els esforços), com a la segona part (es podria establir la relació 

entre la obertura de la mossegada i les direcció dels esforços musculars). La proposta 

d’organització temporal per a la realització d’un futur treball final de grau de característiques 

semblant podria ser la que segueix. 

A continuació analitzarem les diverses tasques i documents que haurem de desenvolupar per 

tal de complir amb els objectius del TFG, així com les relacions de dependència: 

Nº 
Tasca 

Tasca Definició 

 
 

1 

 
 

Cercar informació 

Per tal d’introduir-nos en la temàtica tractada, haurem de dur 
a terme un cerca d’informació en diversos àmbits del treball: 
De caire general respecte a l’espècie i de estudis que s’hagin 
realitzat fins al moment en els diversos àmbits del projecte 
(paleontològic i de mètodes d’elements finits). 

2 Digitalitzar crani del 
cocodril 

Visita al ICP (Institut Català de Paleontologia), a Sabadell, per 
comprendre i analitzar el procés de digitalització del crani i 
mandíbula en qüestió. 

 
3 

Aprendre Avizo i 
Geomagic 

Familiarització amb l’entorn de Avizo i Geomagic, mitjançant 
cursos i material subministrat pel director del meu TFG. 

 
4 

Tractar el fitxer 
generat al TAC 

Anàlisi i correcció del fitxer generat al TAC cranial mitjançant 
Avizo i Geomagic per tal de què aquest pugui ser usat amb 
ANSYS (Obtenció del model cranial i de la mandíbula). 

5 Aprendre ANSYS Familiarització amb l’entorn de ANSYS, mitjançant cursos i 
material subministrat pel director del TFG. 

 
 

6 

 
Analitzar 

estàticament el 
crani 

Anàlisi de l’estructura òssia de manera estàtica  mitjançant 
ANSYS. L’estudi estàtic consistirà en l’aplicació de les forces, 
càrregues i sol·licitacions en general, presents en els 
mecanismes d’alimentació, tot establint un conjunt de 
restriccions del moviment cranial i de la mandíbula. 

 
7 

Analitzar 
dinàmicament el 

crani 

Anàlisi de l’estructura òssia i muscular de manera dinàmica, 
és a dir, analitzar el mecanisme d’alimentació tot simulant el 
moviment de la mossegada tant del crani com de la 
mandíbula. 

8 Redactar 
documents 

Redacció de tots els documents necessaris per tal de portar a 
bon port l’entrega. 

Taula 4. Tasques a complir en una possible continuació del treball. Font: Pròpia. 
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 Les relacions de dependència del projecte proposat seran: 

Nº Tasca Tasca Relacions de dependència 

1 Cercar d’informació 
 

- 

2 Digitalitzar crani del cocodril 
 

1 

3 Aprendre Avizo i Geomagic 
 

1 

4 Tractar el fitxer generat al TAC 
 

3 

5 Aprendre ANSYS 
 

1 

6 Analitzar estàticament el crani 
 

4,5 

7 Analitzar dinàmicament el crani 
 

6 

8 Redactar documents 4 
Taula 5. Relacions de dependència entre les diverses tasques. Font: Pròpia. 

Finalment adjuntem el diagrama de Gantt, on realitzem una planificació temporal de les 

tasques que s’han de dur a terme: 

 

Il·lustració 121. Diagrama de Gantt. Tasques i relacions de precedencia del projecte proposat. Font: Pròpia. 
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Conclusions i recomanacions 
La valoració final de la realització d’aquest TFG és molt positiva. Les principals motivacions que 

em van fer escollir-lo van ser la temàtica del treball (on s’aconseguia fer ús d’eines originades 

en entorn d’enginyeria en aplicacions dins del món de la paleontologia i de la biologia, mons que 

per altra banda sempre m’han atret), així com el fet de tenir la possibilitat d’aprendre a fer ús 

del programari ANSYS, tant reconegut entre les eines CAE. Finalment però, m’he adonat que he 

aprés molt més del que em creia; ja sigui respecte a l’espècie animal estudiada  (detalls generals, 

origen, morfologia, mecanismes  d’alimentació...), com pel que fa a les eines que s’han hagut de 

fer ús en la realització d’aquest TFG (Avizo, Geomagic i ANSYS), que m’han permès tenir 

coneixement de eines CAE i d’enginyeria inversa, camps que sempre m’han semblat molt 

interessants. 

Així mateix, al finalitzar aquest treball final de grau he estat capaç d’entendre com funcionen els 

mecanismes fonamentals d’una mossegada del cocodril del Nil i de com afecten els diversos 

paràmetres estudiats. 

Les possibles continuacions que presenta un treball d’aquestes característiques són múltiples i 

variades; es podrien analitzar altres tipus de material, altres tipus de fixacions, variar la zona de 

mossegada, realitzar anàlisis amb mòduls dinàmics en comptes d’estàtics, comparacions amb 

altres espècies, millora de la segona part de l’estudi introduint també la mandíbula del cocodril, 

realitzar estudis 2D de la mossegada... 

Si hagués d’escollir una proposta de millora, la que considero que podria ser més interessant 

seria la introducció de la mandíbula de l’espècimen al model; això ens podria permetre realitzar 

una simulació més acurada tant a la primera part (millora de l’estudi de les deformacions i els 

esforços), com a la segona part (es podria establir la relació entre la obertura de la mossegada i 

les direcció dels esforços musculars). 
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